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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH 
NOMOR …… TAHUN 2012 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 

TAHUN 2012-2032 
 

 

I. UMUM 
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu 
keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, 
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan 
kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, 
serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut dipandang perlu untuk  
dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara 
lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya 
alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, 
serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 
lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan 
penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional, regional dan lokal 
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 
Nusantara dan ketahanan nasional.  Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan 
dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang telah 
ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan 
Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat tahun 
2009-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032 yang 
mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu 
kesatuan penataan ruang.  

Ruang Wilayah Daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, 
ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai 
tempat masyarakat Daerah melakukan kegiatan dan memelihara 
kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumberdaya yang harus 
ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW 
Kabupaten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam 
penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan 
pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan 
berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang  produktif dan 
berdaya saing menuju Kabupaten Sukabumi yang Maju dan Sejahtera yang 
mendukung Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia.  

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata 
Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, yang telah 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009-2029, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, serta Peraturan 
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Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-
2025. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten disusun 
berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang terhadap kepentingan-
kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan penyelenggaraan 
penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh 
setiap orang dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, 
penataan ruang dilaksanakan pada pendekatan sistem, fungsi utama 
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. 

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya, tidak 
terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukabumi Nomor 10 Tahun 1999 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi 1996-
2006, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang yang 
dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan yang mampu 
mewujudkan keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta 
yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan 
dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Hal ini 
terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya 
masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang, baik dalam aspek 
struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, 
telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan 
direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang ini yang dapat diterapkan 
dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah, serta 
terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka 
panjang. 

Dalam konteks penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika 
eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti 
tuntutan sistem kepemerintahan yang baik (good governance), tuntutan pasar 
dunia (global market forces), dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak 
hidupnya, bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, 
serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika 
eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam 
penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang terkait meliputi Norma, Standar, Pedoman 
dan Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan dalam konstelasi global Indonesia digambarkan sebagai 
sebuah negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi 
perekonomian dan pembangunan, di antaranya berupa rendahnya prosentase 
aliran masuk Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi 
Indonesia dalam rangking Global Competitiveness Index (GCI), serta rendahnya 
total nilai perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN.  
Fenomena dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya 
lebih banyak Megacities/Conurbation, revolusi teknologi yang mengurangi 
peranan faktor jarak, waktu, dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan 
ekonomi/bisnis serta sosial-politik yang membaurkan arti batas-batas 
antarnegara, serta proses perdagangan dalam hal mempercepat masuknya 
peranan aktor-aktor pasar untuk menguasai sumberdaya alam, energi, air 
bersih, dan bahan-bahan mineral di seluruh dunia, sehingga berimplikasi 
pada sejauhmana penataan ruang mampu memanfaatkan tantangan yang 
ada, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Dari sisi konservasi lingkungan, isu global warming memberikan 
pengaruh yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan 
di Indonesia termasuk Daerah. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan 
penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan 
preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau 
dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor 
dayadukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang 
antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang 
tetap dibutuhkan. 

Daerah menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika 
pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih 
menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Daerah, yaitu 
perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal 
dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan 
jumlah penduduk yang saat ini (data tahun 2008) sudah mencapai 2,30 juta 
jiwa dan dalam waktu 20 tahun mendatang (tahun 2030) diperkirakan 
berjumlah 3,38 juta jiwa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin 
tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan, 
kesempatan kerja, dan sebagainya.   

Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan 
oleh masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), target alokasi luasan Kawasan Lindung sebesar 51,07%, 
realisasi pembangunan infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik 
pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan 
PKL, kerjasama pengelolaan daerah perbatasan, serta upaya-upaya dalam 
mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW 
Kabupaten Sukabumi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, 
arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga 
sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi 
penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta 
diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin 
keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai penataan dan perencanaan 
pembangunan ruang yang produkltif dan berdaya saing tinggi demi 
terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera.  

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki posisi geografis pada koordinat 
106049'00'' - 107000'00'' Bujur Timur dan 6057'00'' - 7025'00'' Lintang 
Selatan. 

Batas-batas wilayah administrasi terdiri atas: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor; 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten;  
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; dan 
e. Di dalam wilayah Kabupaten Sukabumi Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kota Sukabumi 
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Ayat (2) 
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ini diprioritaskan dalam 
rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan 
dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju 
kabupaten yang maju dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misi 
pembangunan Daerah. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Ayat (1) 
Kawasan lindung hutan meliputi kawasan hutan konservasi dan hutan 
lindung sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan.  
Kawasan lindung non hutan adalah kawasan lindung di luar kawasan 
hutan negara meliputi : 
1. parameter pembentuk KL Non Hutan memanfaatkan tematik Peta 

Konservasi Air Tanah (Resapan Air), Perlindungan Geologi (Karst 
Kelas I), Daerah Bahaya Gunung Api, Daerah Rawan Gerakan Tanah 
(Menengah dan Tinggi), serta Daerah Rawan Tsunami; 

 
 

2. Kawasan budidaya di luar kawasan hutan negara yang setelah di-
overlay dengan Peta Hujan-Tanah-Lereng ternyata berada pada skor 
> 175, diklasifikasikan menjadi Kawasan yang sesuai untuk Hutan 
Lindung. 

 
Ayat (2) 

Sentra agribisnis merupakan kawasan yang terdiri atas 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. 

Pengembangan kawasan agribisnis dimaksudkan untuk meningkatkan 
efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, 
baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, 
maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui 
pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, 
lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. 

Kawasan agribisnis merupakan embrio kawasan perkotaan yang 
berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan 
penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.  

Pengembangan kawasan agribisnis merupakan pendekatan dalam 
pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat diterapkan 
pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis 
kelautan, kehutanan, dan pertambangan. 

Struktur ruang kawasan agribisnis merupakan gambaran sistem pusat 
kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian 
dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, 
kehutanan, maupun peternakan.  

Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agribisnis 
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber 
daya air. 
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Huruf a 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
Cukup jelas 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

 
Huruf d 

Penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, 
merupakan salah satu lokasi dari 197 lokasi di 33 propinsi  
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor: KEP.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang 
Penetapan kawasan Minapolitan. 

 
Ayat (3) 

Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis 
Kabupaten, dapat berupa pengembangan wisata budaya, wisata alam, 
wisata buatan dan wisata baru berorientasi pasar mancanegara, 
pelestarian lingkungan, penelitian dan pendidikan yang merupakan 
brand image kepariwisataan Kabupaten. 

 
Ayat (4) 

Kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal 
adalah kawasan yang disiapkan untuk kegiatan industri agar lebih 
mandiri berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya baik sumber daya 
manusia dengan memperhatikan keterserapan gender antara laki-laki 
dan perempuan, sumber daya alam, geografis, kelembagaan, 
kewirausahaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi, terdapat keterkaitan 
dengan kegiatan ekonomi lain dan merangsang tumbuhnya wirausaha 
baru. 

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri besar diarahkan 
pada kawasan industri.  Kawasan industri adalah kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

Syarat teknis kawasan industri meliputi karakteristik lokasi dan lahan, 
meliputi: 
a. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan 

industri berkisar 0% sampai dengan 25%, pada kemiringan lebih 
besar dari 25% sampai dengan 45% dapat dikembangkan kegiatan 
industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 
1.000 meter di atas permukaan laut; 

b. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, 
drainase baik sampai sedang; 

c. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin 
yang menuju permukiman penduduk; 

d. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di 
daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api; 

e. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang 
sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian. 

Perusahaan industri yang wajib berlokasi di kawasan industri, meliputi  
perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan 
menambah lahan melebihi ketersediaan lahan sesuai rencana tata ruang 
setempat dan perusahaan industri baru. 
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Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di 
kawasan industri meliputi: 
a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau 

proses produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain  industri 
semen, industri pupuk, industri kertas, industri berat; 

b. industri mikro, kecil, dan menengah; 
c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri, yang belum 

memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri 
namun seluruh kavling industri dalam kawasan industrinya telah 
habis. 

 
Huruf a 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
Cukup jelas 
 

Huruf c 
Industri rumah tangga dikembangkan untuk memberi ruang bagi 
tumbuh kembang kegiatan ekonomi masyarakat. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Huruf e 

Kemitraan antar industri diarahkan pada kewajiban industri besar 
untuk mendorong terciptanya keterkaitan dengan kegiatan ekonomi 
lokal. 
 

Ayat (5) 
Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem 
perdesaan. 

Penyebaran penduduk menurut sistem perkotaan diarahkan meliputi : 
a. kawasan perkotaan kecil (PPK) adalah kawasan perkotaan dengan 

jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh 
ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa. 

b. kawasan perkotaan sedang (PKL) adalah kawasan perkotaan dengan 
jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa 
dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 

c. kawasan perkotaaan besar (PKW/ PKNp) adalah kawasan perkotaan 
dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima 
ratus ribu) jiwa. 

Penyebaran penduduk menurut sistem perdesaan diarahkan pada 
kawasan perdesaan (PPL) dengan penduduk yang dilayani paling sedikit 
20.000 jiwa dan paling banyak 50.000 jiwa. 

 
Ayat (6) 

Kawasan untuk pertahanan Negara merupakan bagian dari kawasan 
strategis nasional. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran 
struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun 
rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan 
dikembangkan. 
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Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat 
kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah 
kabupaten. 

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur 
ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah 
kabupaten. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Pasal 6 
Rencana sistem pusat kegiatan merupakan pengembangan pusat-pusat 
kegiatan berupa sistem perkotaan dan sistem perdesaan yang disusun 
secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya atau merupakan 
penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian 
kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang 
sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang efektif 
dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat 
kebutuhan yang ada. 

Pengembangan sistem pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling 
memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kabupaten sehingga 
membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran 
berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten yang 
mendukung sistem pusat kegiatan nasional dan provinsi. 
 
Ayat (1) 

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perkotaan yang meliputi PKNp, 
PKW, PKL, dan PPK sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi 
pembangunan wilayah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah 
dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten. 
 
Huruf a 

kawasan perkotaaan besar (PKNp/PKW) adalah kawasan perkotaan 
dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima 
ratus ribu) jiwa 

 
Huruf b 

kawasan perkotaan sedang (PKL) adalah kawasan perkotaan dengan 
jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa 
dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa 

 
Huruf c 

kawasan perkotaan kecil (PKLp) adalah kawasan perkotaan dengan 
jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh 
ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa 
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Huruf d 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Penyebutan PKNp/ PKW Palabuhanratu menunjukkan bahwa 
Palabuhanratu memiliki dua fungsi yaitu Palabuhanratu sebagai PKNp 
(Pusat Kegiatan Nasional sistem Provinsi) merupakan kebijakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RTRWP Jawa Barat 2009-2029, 
sedangkan Palabuhanratu sebagai PKW merupakan kebijakan Nasional 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis kegiatan 
utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun 
internasional, serta akan diusulkan menjadi PKN. 

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah: 
a. Perhubungan : pelabuhan udara/ pelabuhan laut dan/atau   

terminal tipe B 
b. Ekonomi    :  pasar induk regional 
c. Kesehatan    :  rumah sakit umum tipe B 
d. Pendidikan      :  perguruan tinggi 
 

Ayat (3) 
Fasilitas minimum yang tersedia di PKL adalah: 
a. Perhubungan : terminal tipe C 
b. Ekonomi         :  pasar tipe C 
c. Kesehatan       :  rumah sakit umum tipe C 
d. Pendidikan     :  akademi/ diploma 
 
Huruf a 

Penetapan Kota Cibadak sebagai PKL perkotaan  memperhatikan 
potensi Cibadak dengan kegiatan-kegiatan utama saat ini yang 
sudah berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, 
perdagangan/ jasa, pusat  jasa pemerintahan dan pusat jasa publik 
lainnya. 

Pelarangan bertambahnya industri besar baru pada PKL Cibadak 
mengingat daya dukung dan daya tampung di PKL Cibadak sudah 
tidak memungkinkan untuk kegiatan industri besar. Dengan 
demikian diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk 
perkembangan prasarana perkotaan lainnya. 

 
Huruf b 

Penetapan Jampangtengah sebagai PKL perdesaan memperhatikan 
peran dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan 
dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal 
yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang 
bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai 
pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah 
belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat 
dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis 
pertanian dengan skala kabupaten. 
  

Huruf c 
Penetapan Jampangkulon sebagai PKL perdesaan memperhatikan 
peran dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan 
dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal 
yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang 
bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai 
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pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah 
belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat 
dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis 
pertanian dengan skala kabupaten 
 

Huruf d 
Penetapan Sagaranten sebagai PKL perdesaan memperhatikan peran 
dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam 
RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang 
menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang 
bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai 
pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah 
belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat 
dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis 
pertanian dengan skala kabupaten 

 
 

Ayat (4) 
Penetapan Cicurug sebagai PKLp memperhatikan peran dan fungsinya 
yang akan dipromosikan menjadi PKL sehingga diharapkan nantinya 
akan mempunyai fungsi pelayanan lokal yang mempunyai ciri tertentu. 
Perkotaan Cicurug akan dikembangkan menjadi kawasan perdagangan 
dan jasa, sehingga diharapkan berfungsi sebagai Gerbang Barat dari 
Kabupaten Sukabumi. Untuk kegiatan industri, dalam rangka 
mendukung fungsi PKLp, diarahkan pada industri yang bersifat padat 
modal dan ramah lingkungan. 
 
 

 Ayat (5) 
Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah: 
a. Perhubungan :  terminal tipe D 
b. Ekonomi         : pasar tipe D 
c. Kesehatan    : rumah sakit umum tipe D atau puskesmas tipe A 

(dengan rawat inap) 
d. Pendidikan  : akademi/ diploma sesuai kebutuhan dan prospek 

lapangan pekerjaan yang ada dan akan berkembang. 

Penetapan Cisaat dan Sukaraja sebagai PPK memperhatikan peran dan 
fungsinya selain sebagai PPK yang mendukung PKL Cibadak juga 
sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa/ 
kelurahan di kecamatan yang bersangkutan dan beberapa kecamatan 
yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi 
wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan perkotaan yang 
dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan-kegiatan berciri 
perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan 
jasa, pusat jasa pemerintahan dan pusat jasa publik dengan skala 
pelayanan beberapa kecamatan berdekatan. 

Penetapan Surade sebagai PPK memperhatikan peran dan fungsinya 
selain sebagai PPK yang mendukung Jampangkulon sebagai PKL, yakni 
sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa 
sentra produksi di kecamatan yang bersangkutan dan beberapa 
kecamatan yang berdekatan atau berpotensi sebagai pusat kegiatan 
koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan 
sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk 
kegiatan industri berbasis pertanian tertentu dengan skala pelayanan 
beberapa kecamatan yang berdekatan. 
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Pasal 7 
Ayat (1) 

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perdesaan berupa PPL meliputi 17 
kota kecamatan di wilayah Utara dan 21 kecamatan di wilayah Selatan 
sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah 
dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam 
proses penyusunan RTRW Kabupaten. 
 

Ayat (2) 
Fasilitas minimum yang tersedia di PPL adalah: 
a. Perhubungan :  sub terminal tipe D 
b. Ekonomi         : pasar kecamatan 
c. Kesehatan     :  puskesmas tanpa rawat inap (puskesmas tipe B, tipe 

C atau berupa puskesmas pembantu sesuai norma 
jumlah penduduk yang dilayani dan kebutuhan 
pengembangan pelayanan. 

d. Pendidikan    : SMA/ SMK/ MA sesuai norma jumlah lulusan  SMP 
yang dilayani dan kebutuhan pengembangan 
pelayanan. 

 
Ayat (3) 

Huruf a 
Penetapan 17 kota kecamatan di wilayah Utara didasarkan atas 
pertimbangan peran dan fungsinya sebagai PPL (yang mendukung 
Cicurug, Cisaat dan Sukaraja sebagai PPK dan/ atau Cibadak 
sebagai PKL), yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang 
menghubungkan desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan 
atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi desa pusat 
produksi atau desa pusat pertumbuhan dan ditetapkan sebagai 
kawasan perkotaan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk 
kegiatan-kegiatan permukiman perkotaan, pusat jasa pemerintahan 
dan pusat jasa publik dengan skala pelayanan desa/ kelurahan di 
kecamatan yang bersangkutan. 

 
Huruf b 

Penetapan 21 kecamatan di wilayah Selatan didasarkan atas 
pertimbangan peran dan fungsinya sebagai PPL (yang mendukung 
Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten sebagai PKL dan/ 
atau Surade sebagai PPK), yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi 
lokal yang menghubungkan desa sentra produksi atau desa pusat 
pertumbuhan di kecamatan yang bersangkutan atau berpotensi 
sebagai sebagai kawasan perkotaan yang dapat dikembangkan 
secara terbatas untuk kegiatan-kegiatan permukiman perdesaan 
dan/ atau kegiatan industri berbasis pertanian tertentu dengan 
skala pelayanan desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. 

 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 15 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 17 

Cukup jelas 
 
Pasal 18 

Cukup jelas 
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Pasal 19 

Huruf a 
Jaringan jalan sesuai dengan kewenangannya di bagi atas : 
a. jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, 
dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.  

b. jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 
primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 
kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan 
strategis provinsi.  

c. jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 
primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang 
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 
antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 
kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam 
sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan 
jalan strategis kabupaten.  

d. jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan 
sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 
antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang 
berada di dalam kota.  

 
Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan 
dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan 
Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan 
jalan khusus. 
a. jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

umum;  yang dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan 
kelas.  

b. jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan 
usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 
kepentingan sendiri; dan bukan diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. 

 
Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, 
jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.  
a. jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata 
tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;  

b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 
dibatasi; 

c. Jalan local merupakan jalan umum yang  berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 
rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi; dan  

d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 
kecepatan rata-rata rendah. 

 
Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas:  
a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui 

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 
(dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 
18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 
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(empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 
(sepuluh) ton;  

b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan 
yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang 
tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling 
tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu 
terberat 8 (delapan) ton; 

c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan 
yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak 
melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 
3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 
8 (delapan) ton; dan  

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan 
Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 
milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) 
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) 
milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. 

 
Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder.  
a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah 

tingkat nasional,  
b. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala 

perkotaan;  
 
Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor 
sekunder.  
a. jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala 

wilayah,  
b. jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan;  
 
Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.  
a. jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah 

tingkat lokal  
b. jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan;  
 
 
Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan 
lingkungan sekunder.  
a. jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala 

wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di 
wilayah kabupaten,  

b. jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam 
skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, 
dan pariwisata di kawasan perkotaan.  

 
Ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk 
mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan 
kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.   

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 
 
Huruf c 

Cukup jelas 
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Huruf d 

Cukup jelas 
 

Pasal 20 
Cukup jelas 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan 
jalan strategis nasional, serta jalan tol.  

Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat 
nasional. 

Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, 
atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 
antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan 
lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 
jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 
kabupaten 
 

Ayat (2) 
Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 
yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 
antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada 
di dalam kota 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
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Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Pasal 24 

Cukup jelas 
 

Pasal 25 
Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan yang 
diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan 
pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 
dan keamanan kabupaten. 

 
Huruf a 

Ruas jalan Cibutun-Balewer-Ciwaru menghubungkan Kecamatan 
Simpenan dan Kecamatan Ciemas 

 
Huruf b 

Ruas jalan Bangbayang-Nangela berada di Kecamatan Tegalbuleud. 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Huruf e 

Cukup jelas 
 

Huruf f 
Ruas jalan Situhiang-Caringinnunggal berada di Kecamatan 
Jampangkulon. 

 
 
Pasal 26 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
 
Huruf b 

Rencana terminal yang dimaksud adalah rencana pengembangan dan 
peningkatan terminal dan sub terminal lama serta pembangunan 
terminal baru, baik terminal khusus maupun terminal terpadu di 
pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan industri, bertujuan 
untuk memenuhi pergerakan kebutuhan barang dan jasa dari dan ke 
wilayah Kabupaten dalam skala regional dan nasional. 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Huruf e 

Cukup jelas 
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Huruf f 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas  

 
Ayat (3) 

Cukup jelas  
 

Ayat (4) 
Cukup jelas  
 

Ayat (5) 
Cukup jelas  

 
Ayat (6) 

Pengadaan sarana dan prasarana PJU antara lain berupa mobil 
operasional dan gudang 
 

Ayat (7) 
Cukup jelas 
 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 28 
Cukup jelas 

 
Pasal 29 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan 
baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan 
hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari 
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Ayat (2) 
Bahwa tingkat kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan 
laut dan terminal khusus harus didasarkan atas kajian kebutuhan 
secara komprehensif berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi, aspek 
sosial dan memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. 
 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas 
 
Huruf b 

Alur pelayaran internasional dan nasional ditetapkan berdasarkan 
kriteria yang berlaku secara internasional dan nasional, serta sesuai 
peraturan perundang-undangan 

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 

Pasal 31 
Huruf a 

Pengembangan bandar udara Citarate bertujuan memenuhi 
kebutuhan pergerakan barang dan jasa dalam skala regional, 
nasional bahkan internasional. 

Rencana pembangunan Bandar udara di Citarate yang merupakan 
bagian dari pembangunan infrastruktur strategis sudah tercantum 
dalam rencana pembangunan jangka panjang Jawa Barat hingga 
2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.  Disamping itu, rencana 
pembangunan Bandar udara citarate juga sudah lolos studi 
kelayakan sejak tahun 2005 namun belum diajukan perizinannya ke 
Kementrian Perhubungan RI. Berdasarkan studi kelayakan tahun 
2005, Bandar udara Citarate akan berbentuk bandara perintis yang 
mirip Bandara Nusawiru di Kab. Ciamis, yang saat ini menyokong 
kegiatan perekonomian berupa pariwisata, pertanian dan perikanan 
di kawasannya. 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 

Pasal 32 
Huruf a 

Cukup jelas 
 
Huruf b 

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi termuat dalam 
program Cyber Province dan Cyber Regency. 

Yang dimaksud cyber province adalah Jabar Cyber Province yakni 
salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
 dalam rangka mengimplementasikan teknologi informasi di berbagai 
sendi kehidupan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Yang dimaksud cyber regency adalah Sukabumi Cyber Regency yakni 
merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi 
Kabupaten Sukabumi yang bersinergi dengan Jabar Cyber Province 
dalam rangka mengimplementasikan teknologi informasi di berbagai 
sendi kehidupan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
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Huruf c 
Cukup jelas 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Huruf e 

Cukup jelas 
 

Pasal 33 
Cukup jelas 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
 

Pasal 35 
Cukup jelas 
 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Ayat (8) 
Cukup jelas 
 
Ayat (9) 

Cukup jelas 
 

Ayat (10) 
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Cukup jelas 
 

Pasal 37 
Cukup jelas 

 
Pasal 38 

Cukup jelas 
 
Pasal 39 

Cukup jelas 
 
Pasal 40 

Cukup jelas 
 
Pasal 41 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas  
 

Pasal 42 
Cukup jelas 

 
Pasal 43 

Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 
2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. 

 
Pasal 44 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 45 
Cukup jelas 

 
Pasal 46 

Ayat (1) 
Huruf a 

DI Ciletuh dibangun dan ditetapkan dapat mengairi sawah seluas 
lebih kurang 6.248 hektar dengan rincian sebagai berikut:  
1. Luas fungsional setelah dibangun hanya dapat mengairi seluas 

lebih kurang 3.378 hektar dari luas potensial lebih kurang 4.288 
hektar pada DI Ciletuh Kiri; dan 
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2. Rencana pengembangan areal seluas lebih kurang 2.870 hektar 
pada DI Ciletuh Kiri seluas lebih kurang 910 hektar dan DI. 
Ciletuh Kanan seluas lebih kurang 1.960 hektar. 

Huruf b 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 47 

Huruf a 
Cukup jelas 
 

Huruf b 
Cukup jelas 

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 
Huruf d 

Cukup jelas 
 

Huruf e 
Cukup jelas 
 

Huruf f 
Cukup jelas 
 

Huruf g 
Rencana pengembangan DI Caringin dari irigasi perdesaan menjadi 
irigasi teknis masih dalam tahap Desain Rinci oleh Pemerintah 
Provinsi. 

 
Huruf h 

Rencana pengembangan DI Cikaso dari irigasi perdesaan menjadi 
irigasi teknis melalui rencana pembangunan Waduk Cikaso dapat 
mengairi sawah lebih kurang 1.719 hektar. 

 
Pasal 48 

Cukup jelas 
 
Pasal 49 

Cukup jelas 
 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
           Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 



21 
 

Ayat (4) 
           Cukup jelas 

 
Pasal 51 

Cukup jelas 
 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
           Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

           Cukup jelas 
 

Pasal 53 
Huruf a 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
Rencana sistem jaringan persampahan adalah penyelenggaraan 
pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat 
penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat 
penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, 
dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Hasil pengolahan 
sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi 
energi, dan hasil daur ulang lainnya. 

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi 
persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan 
kebersihan.  

Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah 
sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, 
dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 

Huruf d 
Cukup jelas 
 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
           Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
           Cukup jelas 
 
Pasal 55 
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Huruf a 
Cukup jelas 
 
 

Huruf b 
Cukup jelas 

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 
Huruf d 

Cukup jelas 
 

Huruf e 
Pengembangan TPPAS Regional adalah merupakan kawasan 
pengelolaan sampah terpadu yang diselenggarakan 
antarkabupaten/kota dalam wilayah SWP III Bogor, meliputi 
kabupaten Sukabumi, kabupaten Bogor, kabupaten Cianjur, kota 
Sukabumi, kota Bogor, kota Depok dan/atau kabupaten/kota 
lainnya dalam bentuk kerjasama dalam perencanaan pengelolaan 
dan pembiayaan. 

TPPAS Regional adalah sebagai upaya menanggulangi keterbatasan 
lahan dalam mengatasi timbulan sampah, komponen kegiatan 
pengelolaan sampah tidak cukup sumberdaya (ruang) untuk 
diselenggarakan dalam wilayah administrasinya (lokal). Tidak 
cukup kewenangan untuk menyelenggarakan di luar wilayah 
administrasinya di masing-masing wilayah kabupaten/kota. 

Pembangunan TPPAS Regional adalah merupakan kewenangan 
pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Sesuai dengan undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengeloaan 
persampahan, ada empat konsep teknologi pengolahan dan 
pemrosesan akhir sampah yaitu : 
1. Pemilahan, pemanfaatan daur ulang sampah non organik 
2. Pengolahan sampah organik menjadi energi dan kompos 
3. Pengolahan sampah non organik menjadi energi 
4. Pemrosesan akhir residu sampah dengan metode sanitary landfill 

Fasilitas yang harus disediakan dalam TPPAS adalah sebagai 
berikut : 
1. Jalan operasional 
2. Unit pemilahan 
3. Pipa penyalur sampah organik ke sel anaerobic digester (AD) 
4. Anaerobic Digester (AD) 
5. Unit IPAL 
6. Area penghijauan untuk pemanfaatan kompos 
7. Unit penyimpanan dan pengepakan kompos 
8. Unit biomass 
9. Unit sanitary landfill 

Sesuai dengan undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 
sampah pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang 
sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.  

Kompensasi tersebut dapat berbentuk : 
1. Relokasi 
2. Pemulihan lingkungan 
3. Biaya kesehatan dan pengobatan dan/ atau 
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4. Kompensasi dalam bentuk lain. 
 

Syarat lokasi TPPAS yang ideal adalah sebagai berikut : 
1. Terletak di daerah yang relatif rendah (lembah) daripada 

aktivitas-aktivitas lain yang ada di wilayah pelayanannya.  Hal 
ini untuk menghindari atau memperkecil polusi udara yang 
berupa bau, serta menghindari mengalirnya sampah ke daerah-
daerah lain jika terjadi hujan atau banjir. 

2. Tidak dekat dengan permukiman dan sebaiknya jauh dari 
daerah keramaian untuk mencegah timbulnya masalah baru 
akibat timbunan sampah, seperti menyebarkan hama penyakit, 
merusak estetika/keindahan lingkungan, menyebarkan bau yang 
tidak sedap dan sebagainya. 

3. Tidak berada di dekat sumber air/ saluran air bersih/sungai, 
untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat sampah. 

4. Tidak menghambat aliran air wilayah setempat, maksudnya 
yaitu tidak menutupi saluran pengairan wilayah agar tidak 
terjadi penyumbatan yang sering mengakibatkan banjir. 

Diwajibkan penyusunan kajian kelayakan dalam rangka memilih 
calon lokasi TPPAS dengan memenuhi persyaratan tentang kriteria 
lokasi dan pembangunan/bentuk bangunan TPPAS. 
  

Huruf f 
Cukup jelas 

 
Huruf g 

Yang dimaksud 3 R adalah Reuse (guna ulang)  yaitu kegiatan 
penggunaan kembali samapah yang masih digunakan baik untuk 
fungsi yang sama maupun fungsi lain, 
Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang 
menyebabkan timbulnya, dan sampah Recycle (mendaur ulang) yaitu 
mengolah sampah menjadi produk baru. 

Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) bertujuan untuk 
meminimalisir volume pembuangan sampah ke TPA/ TPPAS. 

 
Pasal 56 

Huruf a 
Kapasitas produksi dari beberapa jenis pengolahan, sumber mata air, 
dan sumur dalam (deep well) yang terpasang saat ini telah mencapai 
378 liter/ detik, dan baru dioperasinalkan (dimanfaatkan) sebesar 
268 liter/ detik. 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 
Huruf c 

Cukup jelas 
 

Huruf d 
Cukup jelas 

 
Pasal 57 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
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Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 58 
Indonesia merupakan salah satu wilayah di dunia yang mempunyai 
kegempaan paling aktif, disebabkan letaknya di pertemuan tiga lempeng 
tektonik yang aktif. Hampir 80% daerah di Indonesia terletak di wilayah 
sebaran gempabumi. Wilayah ini berpenduduk padat dan sedang 
berkembang pesat. Wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya, 
merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kerentanan tinggi bahaya 
gempabumi. Jawa Barat bagian selatan, khususnya Sukabumi selatan yang 
menerus menjadi sesar Cimandiri dan sesar-sesar lainnya, baik primer 
maupun skunder. 

Gempabumi merusak yang pernah terjadi di wilayah Jawa Barat telah 
terjadi pada tahun 1903, 1923, 1973, 1982, 1997, 1999, 2000, 2002, 2008, 
2009, 2010 dengan kekuatan lebih dari 6 Skala Richter (SR) dan 
berkedalaman dangkal. 

Resiko akibat gempabumi tidak hanya melanda jiwa manusia, juga harta 
benda, antara lain sarana bangunan dan infrastruktur serta peralatan dan 
industri yang bernilai milyaran rupiah. Terjadinya tsunami di Aceh dan 
sekitarnya telah menimbulkan kekhawatiran wilayah-wilayah Indonesia 
yang memiliki garis pantai dan berdekatan dengan zona subduksi (lempeng 
tektonik). 

Kabupaten Sukabumi yang memiliki garis pantai dan dikenal memiliki 
tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Jawa Barat, isu tsunami sangat 
mempengaruhi kegiatan perekonomian khususnya bidang pariwisata. 

Maksud dari rencana penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana alam 
adalah: 
a. memberikan gambaran secara umum mengenai kegempaan dan tsunami 

wilayah Sukabumi dan sekitarnya; 
b. memberikan gambaran aktual fenomena bencana alam gempabumi, 

tsunami dan resiko yang diakibatkannya; dan 
c. meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya gempabumi 

dan tsunami. 

Gempabumi dapat dibedakan berdasarkan sumber kejadiannya adalah 
gempabumi gunung api, gempabumi tektonik, gempabumi runtuhan serta 
gempabumi induksi. 

Beberapa parameter dasar gempabumi yang sering dipakai dalam 
penjelasan secara umum adalah kekuatan gempabumi (magnitude), 
intensitas gempabumi (intensity), amplitudo dan durasi. 

Gempabumi mempunyai karakter khusus umumnya terjadi secara cepat 
dan tanpa peringatan. Karakter khusus lainnya dari gempabumi dicirikan 
oleh tiga fase yakni gempabumi awal (fore shock), gempabumi utama (main 
shock), dan gempabumi susulan (after shock). 

Gempabumi adalah suatu akibat kejadian pembebasan energi yang 
tertumpuk dan terkungkung di dalam kerak bumi ke permukaan. Energi 
yang dibebaskan itu berubah menjadi gelombang getaran atau goncangan 
yang kemudian dirasakan oleh manusia dan direkam oleh alat pencatat 
gempabumi yaitu seismograf. Gempabumi bukanlah masalah energy yang 
disuplaikan, akan tetapi masalah energi yang diterima, atau masalah 
batuan penampung energi itu. 
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Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat adanya perubahan 
berupa patahan dengan gerak vertikal di dasar laut akibat gempabumi. 

Jalur evakuasi di dalam penanggulangan bencana ditetapkan sesuai 
dengan jenis bencana dengan memperhatikan sarana prasarana yang 
mendukung kelancaran pelaksanaan evakuasi menuju ruang evakuasi. 

Ruang evakuasi berdasarkan jalur evakuasi yang telah ditetapkan sesuai 
dengan jenis bencana diarahkan ke titik aman ruang evakuasi yang sarana 
prasarananya dapat atau mudah diakses dalam penanggulangan bencana, 
seperti tempat pengungsian, kedekatan dengan distribusi logistik, 
komunikasi, dan lain-lain. 

Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dengan prosedur tetap 
sesuai dengan jenis bencana yang terjadi temasuk peta dan kelengkapan 
lainnya. 

 
Pasal 59 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 
 

Ayat (7) 
Cukup jelas 
 

Ayat (8) 
Cukup jelas 
 

Pasal 60 
Cukup jelas 

 
Pasal 61 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Yang dimaksud “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang yang 
dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup 
pola ruang kawasan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada 
dan yang akan dikembangkan. 
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Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang 
diatur adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan 
kabupaten, yang berpotensi menimbulkan masalah antar-wilayah, serta 
bernilai strategis bagi kabupaten, yang ditinjau dari berbagai sudut 
pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana 
pola ruang Kabupaten Sukabumi adalah : 
a. analisis potensi dan kendala pengembangan; 
b. identifikasi kawasan (kawasan lindung dan budidaya); 
c. rumusan konsep struktur ruang yang dituju; 
d. kecenderungan perkembangan guna lahan yang ada; 
e. rencana-rencana terkait yang telah (termasuk penerbitan izin lokasi 

kegiatan); 
f. kebijaksanaan terkait dan standar kriteria yang berlaku; dan 
g. RTRW Kabupaten/ Kota yang berbatasan, RTRWP Jawa Barat, dan 

Pedoman teknis OPD yang terkait dengan urusan tata ruang dan 
permukiman. 

 
Huruf a 

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 
b. kawasan perlindungan setempat; 
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 
d. kawasan rawan bencana alam;  
e. kawasan lindung geologi; dan 
f. kawasan lindung lainnya. 

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara 
ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu 
wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan pelindungan 
terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, 
kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan 
kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu 
bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang 
menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan 
kewenangan Pemerintah. 

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan yang tidak 
diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan 
fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan, warisan 
budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana 
alam. 

Kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten antara 
lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi 
pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, 
kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan 
perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budidaya lain yang 
menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau 
pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah. 

 
Huruf b 

Yang termasuk kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan 
hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan 
peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan 
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peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan 
peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan 
kawasan peruntukan lainnya termasuk pertahanan dan keamanan. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 63 
Huruf a 

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk 
menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan 
mempertimbangkan dayadukung dan dayatampung lingkungan, 
dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan 
Daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan 
berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih 
fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya. 

Penetapan luas kawasan lindung sebesar 51,16% adalah berdasarkan 
pertimbangan telah terjadi penurunan dayadukung lingkungan 
(sebelumnya 70%, dan berdasarkan catatan Provinsi-Baplan 51,1%). 
Pemerintah Kabupaten menegaskan target pencapaian luasan 
kawasan lindung 50,76% pada tahun 2031, dengan memprioritaskan 
kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya mempertahankan 
kawasan lindung yang masih ada, dan merevitalisasi kawasan 
lindung yang telah berubah fungsi.  

Kawasan lindung dapat berada di lahan milik negara, sebagian lagi 
dapat berada di kawasan milik masyarakat, kawasan lindung antara 
lain berupa sempadan sungai, sempadan danau, agroforest 
(wanatani, hutan rakyat), tempat-tempat yang dikeramatkan, dan 
lain-lain sejenisnya. Kawasan hutan lindung, hutan konservasi, 
suaka alam, dan pelestarian alam merupakan kawasan publik yang 
dikuasai oleh negara. Kawasan lahan milik masyarakat yang secara 
alami memiliki sifat lindung resapan air atau kawasan rawan 
bencana, maka tata guna lahan harus sesuai dengan fungsi lindung, 
tidak diizinkan untuk kegiatan yang tidak berazas konservasi.  

Kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi, terdiri atas kawasan 
lindung hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan negara. 

Kawasan lindung hutan meliputi : 
1. Kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sesuai dengan 

Keputusan Menteri Kehutanan;  
Luas kawasan hutan konservasi di Kabupaten Sukabumi kurang 
lebih 48.344 hektar berada di : 
a. kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGP); 
b. kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS);  
c. cagar alam (CA) Sukawayana di kawasan Citepus Kecamatan 

Cikakak; 
d. CA Tangkuban Parahu di Kecamatan Palabuhanratu; dan 
e. CA Cibanteng di Kecamatan Ciracap; dan 
f. Suaka Margasatwa Cikepuh di Kecamatan Ciracap dan Ciemas. 

2. Sebagian kawasan hutan produksi (HPT dan HP) yang setelah di-
overlay dengan peta hujan-tanah-lereng ternyata berada pada skor 
lebih besar dari 175, diusulkan untuk diubah menjadi hutan 
lindung.  

Kawasan Lindung di luar kawasan hutan negara meliputi : 
1. Parameter pembentuk Kawasan Lindung non hutan 

memanfaatkan tematik peta konservasi air tanah (resapan air), 
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daerah bahaya gunung api, daerah perlindungan geologi (kars 
kelas I dan II), daerah rawan gerakan tanah (menengah dan 
tinggi). 

2. Kawasan budidaya di luar kawasan hutan negara yang setelah di-
overlay dengan peta hujan-tanah-lereng ternyata berada pada skor 
lebih besar dari 175, diklasifikasikan menjadi kawasan penyangga 
hutan karena lokasinya di sekitar hutan negara. 

 
Huruf b 

Untuk mengatasi masalah berkurangnya ketersediaan air baku di 
Daerah, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan 
ekonomi, ditetapkan rencana pola ruang yang dapat 
mempertahankan kawasan resapan air. 

 
Huruf c 

Untuk menghindari alih fungsi lahan hutan lindung, maka rencana 
pola ruang  mengatur pengendalian kegiatan di luar dan sekitar 
kawasan hutan yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan 
untuk kegiatan non lindung. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 

Huruf e 
Cukup jelas 
 

Huruf f 
Cukup jelas 
 

Huruf g 
Cukup jelas 

 
Pasal 64 

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan yang berfungsi lindung” adalah 
kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan 
perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai 
pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan 
tanah. Kawasan hutan yang berfungsi lindung terdiri dari hutan konservasi 
dan hutan lindung. 
 

Pasal 65 
Cukup jelas 

 
Pasal 66 

Ayat (1) 
Huruf a 

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai 
yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, 
sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah 
darat. 

Kawasan sempadan pantai, mengikuti aturan : 
a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; 
b. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;  
c. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir 

dan bencana alam;  
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d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, 
mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir 
estuaria dan delta;  

e. pengaturan akses publik;  dan 
f. pengaturan untuk saluran air limbah. 
 

Garis sempadan pantai apabila terjadi penambahan dan atau 
berkurang karena abrasi, terjadi tanah timbul (atol) dan adanya 
kegiatan reklamasi, maka garis sempadan pantai dihitung dari titik 
bertambah atau berkurangnya mulai dari titik abrasi, titik tanah 
timbul atau titik reklam 
 

Huruf b 
Kriteria sempadan sungai adalah : 

a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki 
tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar 
sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan; 

b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 
50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di 
luar kawasan perkotaan; 

c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai 
yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter; 

d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai 
yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 
20 meter; 

e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai 
yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; 

f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai 
yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai 
jalur hijau. 

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

h. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk 
melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat 
mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan 
aliran sungai. 

 
Huruf c 

Kriteria kawasan sekitar waduk adalah daratan sepanjang tepian 
waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 
waduk dan situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang 
tertinggi ke arah darat. 
Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk 
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 
kelestarian fungsi waduk. Perlindungan terhadap kawasan sekitar 
waduk dilakukan untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya 
yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. 
 

Huruf d 
Kriteria kawasan sekitar situ adalah daratan sepanjang tepian situ 
yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik situ, 
sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah 
darat. 

Kawasan sekitar situ adalah kawasan tertentu di sekeliling situ yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
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fungsi situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar situ dilakukan 
untuk melindungi situ dari kegiatan budidaya yang dapat 
mengganggu kelestarian fungsinya. 

 
 
Huruf e 

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius 
sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air. 

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, 
dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang 
dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik 
kawasan sekitarnya. 

Penempatan dan tujuan daerah sempadan sumber air adalah : 
1. Sebagai upaya perlindungan terhadap sumber air agar tidak 

terganggu aktivitas yang berkembang di sekitarnya dari daya 
rusak air pada sumber air dan lingkungannya dapat diatasi dan 
dikendalikan; 

2. Pengembangan pemanfaatan dan penyediaan sumber daya air 
dalam rangka agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan 
nilai manfaat sumber air dapat memberikan hasil secara optimal, 
menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air; 

3. Penataan bangunan di pinggir sumber air agar pendirian 
bangunan di pinggir sumber air wajib memperhatikan kaidah-
kaidah ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan dan 
keindahan daerah sempadan sumber air; dan 

Perlindungan masyarakat dari daya rusak air, penataan lingkungan 
dan pengembangan potensi ekonomi agar penghuni dan/ atau 
pemanfaat bangunan serta lahan di pinggir sumber air wajib 
berperan aktif dalam memeliharan kelestarian sumber air dalam 
mendukung perekonomian masyarakat di sekitarnya sebagai potensi 
ekonomi. 
 

Huruf f 
Kriteria RTH kota adalah: 

a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi; 
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari 

bentuk satu hamparan dan jalur; dan 
c. didominasi komunitas tumbuhan. 

Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 
a. Komponen dalam kawasan lindung adalah kawasan yang 

memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi 
hutan lindung; 

b. Kawasan suaka alam, meliputi kawasan cagar alam; 
c. Kawasan pelestarian alam, meliputi taman wisata alam; 
d. Kawasan perlindungan setempat, meliputi waduk, bendungan 

dan sempadannya, kawasan mata air, sempadan sungai dan 
sempadan pantai; dan 

e. hutan kota. 

Yang dimaksud dengan RTH privat adalah RTH milik institusi 
tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk 
kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman 
rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
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Yang dimaksud RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik 
antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur 
hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.  

Yang dimaksud dengan sabuk hijau (green belt) adalah RTH yang 
memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu 
penggunaan lahan atau  membatasi aktivitas satu dengan aktivitas 
lainnya agar tidak saling mengganggu. 

Yang dimaksud dengan pulau jalan atau disebut dengan pulau 
lalulintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh 
kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang 
ditinggikan. Pulau lalulintas berfungsi untuk meningkatkan 
keselamatan lalulintas pada ruas jalan ataupun di persimpangan 
jalan melalui pemisahan arus. 

Pulau jalan dapat berupa :  
a. kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan arus 

lalulintas; 
b. pulau pemisah jalan pada tempat penyeberangan pejalan kaki;  
c. median jalan;  
d. bundaran lalu lintas;  
e. marka di persimpangan.  

Yang dimaksud dengan median jalan adalah suatu pemisah fisik 
jalur lalulintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik 
lalulintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan 
meningkatkan keselamatan lalulintas. Berbagai bentuk median yang 
digunakan seperti : 
a. jalur hijau yang mempunyai lebar antara 2 sampai 20 meter atau 

lebih sepanjang ruangnya tersedia; 
b. pohon yang dilengkapi dengan kerb;  
c. beton pemisah.  

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk 
menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem 
hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang 
selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang 
diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai 
estetika kota. 

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau 
di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk 
menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. 

Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi RTH 
minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga 
memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. 

Kawasan RTH perkotaan adalah pemanfaatan ruang untuk kegiatan 
rekreasi, pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan 
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya dan 
ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen. 
 
Berikut adalah komposisi RTR kawasan perkotaan di Kabupaten 
Sukabumi : 

 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruas_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Persimpangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalur_hijau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_jalan
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RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KAWASAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN SUKABUMI 

 
Luas Kawasan Perkotaan  : 25.940,03 Ha 
Luas RTH Eksisting  :   4.461,69 Ha 
Luas RTH Rencana  :   8.004,02 Ha 

 

No Kecamatan Struktur 
Perkotaan 

 
Jml 

Desa/ 
Kel 

Luas 
Perkotaan 

(Ha) 

Ruang Terbuka Hijau 
Rencana Eksisting Kekurangan 

Luas 
(Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % 

1  Cicurug           PKLp 12 4.896,16  1.475,85  5,69  842,14  3,25  633,71  2,44  
2  Cibadak  PKL 6  3.598,19  1.089,46  4,20  618,89  2,39  470,57  1,81  
3  C i s a a t  PPK 11 1.900,81  590,24  2,28  326,94  1,26  263,30  1,02  
4  Sukaraja  PPK 5 1.702,80  545,84  2,10  292,88  1,13  252,96  0,98  
5  Palabuhanratu  PKNp/PKW 6 7.058,14  2.217,44  8,55  1.214,00  4,68  1.003,44  3,87  
6 Jampangtengah  PKL 2 4.160,52  1.248,16  4,81  715,61  2,76  532,55  2,05  
7  Jampangkulon  PKL 2 1.002,07  340,62  1,31  172,36  0,66  168,26  0,65  
8  S u r a d e        PPK 1 672,43  251,73  0,97  115,66  0,45  136,07  0,52  
9  Sagaranten      PKL 1 948,92  284,68  1,10  163,21  0,63  121,47  0,47  
  JUMLAH   46 25.940,03  8.044,02  31,01  4.461,69  17,20  3.582,33  13,81  

 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas  
 

Ayat (3) 
Cukup jelas  

 
Ayat (4) 

Cukup jelas  
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Pasal 67 
Huruf a 

Kriteria kawasan cagar alam adalah : 
a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai 

luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan 
daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis 
tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; 

b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak 
atau belum diganggu manusia. 

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena 
keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan 
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ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami. 

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk 
melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan 
alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan 
pembangunan pada umumnya 
 

Huruf b 
Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah : 

a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan 
perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan 
upaya konservasinya; 

b. Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; 
c. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang 

bersangkutan. 

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang 
ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari 
suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, 
memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau 
merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. 
Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk 
melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa. 
 

Huruf c 
Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah 
kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, 
muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas 
berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem. 

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang 
mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang 
merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun 
perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa yang ada. 

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan 
lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe 
ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma 
nutfah, keperluan pariwisata, dan ilmu pengetahuan. 
 

Huruf d 
Kriteria kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah minimal 
130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah 
tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. 

Kawasan pantai mangrove adalah kawasan pesisir laut yang 
merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan 
kepada perikehidupan pantai dan lautan.  Perlindungan terhadap 
kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan 
hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat 
berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung 
pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di 
belakangnya. 

 
Huruf e 

Kriteria taman nasional adalah : 
a. Kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, 

tumbuhan dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan 
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endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati 
dan ekosistemnya; 

b. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, 
zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. 

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola 
dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan 
rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk 
melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk 
pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan 
pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan 
perlindungan dari pencemaran 

 
Huruf f 

Kriteria taman wisata alam adalah : 
a. Kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai 

luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta 
memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah 
maupun buatan; 

b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah 
dijangkau. 

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat 
maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan 
rekreasi alam. 

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk 
melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, 
baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata 
dan rekreasi. 
 

Huruf g 
Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah : 

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang 
berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau 
sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau 
mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 
tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 

b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar 
budaya. 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang 
merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai 
tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. 

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa 
berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan 
monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh 
kegiatan alam maupun manusia. 

 
 
Pasal 68 

Cukup jelas 
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Pasal 69 
Cukup jelas 

 
 
Pasal 70 

Ayat (1) 
Cukup jelas  
 

Ayat (2) 
Cukup jelas  
 

Ayat (3) 
Cukup jelas  

 
Pasal 71 

Cukup jelas 
 

Pasal 72 
Cukup jelas 
 

Pasal 73 
Cukup jelas 

 
Pasal 74 

Cukup jelas 
 

Pasal 75 
Ayat (1) 

Huruf a 
Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk 
lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng 
berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. 

 
Huruf b 

Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar 
pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan 
antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat 
angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. 

 
Huruf c 

Kriteria kawasan rawan banjir adalah daerah yang diidentifikasi 
sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. 
Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan 
berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan 
rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada 
kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat 
perbuatan manusia 

 
Huruf d 

Kawasan rawan angin puting beliung adalah kawasan yang sering 
terkena angin puting beliung yaitu angin yang berputar dengan 
kecepatan lebih dari 60 - 90 km/jam yang berlangsung 5 - 10 menit 
akibat adanya perbedaan tekanan sangat besar dalam area skala 
sangat lokal yang terjadi di bawah atau di sekitar awan 
Cumulonimbus (Cb). 
 

Huruf e 



36 
 

Kawasan rawan kekeringan adalah adalah kawasan yang pada setiap 
musim kemarau yang normal selalu berpeluang untuk terjadinya 
kekurangan air atau kekeringan. Pada umumnya daerah rawan 
kekeringan adalah daerah dengan tipe iklim kering dan kurang 
memiliki sarana dan prasarana irigasi. 

 
Huruf f 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Pasal 76 
Huruf a 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
Kawasan kars merupakan bentang alam yang unik dan langka. 
Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya 
dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan karst 
menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia. 

Berdasarkan kelasnya, kawasan karst dapat diklasifikasikan ke 
dalam 3 (tiga) kelas, yaitu :  
1. karst kelas 1, yaitu kawasan kars yang merupakan kawasan 

lindung dan dilarang adanya usaha-usaha eksploitasi karena 
mengandung situs arkeologi/sejarah, merupakan cadangan 
sumber air bersih, dan memiliki morfologi yang unik; 

2. karst kelas 2, yaitu kawasan karst yang bisa dieksploitasi setelah 
dilakukan studi AMDAL yang komprehensif karena mengandung 
gua-gua atau morfologi yang unik; dan 

3. karst kelas 3, yaitu kawasan kars yang tidak berpotensi seperti 
kelas 1 dan 2, dan bisa dieksploitasi. 

Klasifikasi kawasan karst diatur lebih lanjut oleh keputusan bupati. 
 

Huruf c 
Kriteria kawasan rawan bencana geologi, terdiri atas : 
a. kawasan rawan letusan gunung berapi adalah: 

1. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau 
2. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran 

lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas 
beracun. 
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b. kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan 
yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan 
skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI) 

c. kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan 
kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama 
jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di 
kawasan ini. 
Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang 
berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan 
longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan 
frekuensi cukup tinggi. 
Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan 
untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan 
tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan 
manusia. 

d. zona patahan aktif adalah sempadan dengan lebar paling sedikit 
250 meter dari tepi jalur patahan aktif. 

e. kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah 
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. 

f. kawasan rawan abrasi adalah pantai yang berpotensi dan/atau 
pernah mengalami abrasi. 

 
Huruf d 

Kriteria kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, 
meliputi kriteria kawasan imbuhan air tanah, yaitu : 
a. memiliki jenis fisik batuan tanah dengan kemampuan 

meluluskan air dengan jumlah yang berarti; 
b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; 
c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah 

lepasan; dan/atau 
memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi 
daripada muka air tanah yang tertekan. 

 
 

Pasal 77 
Cukup jelas 
 
 

Pasal 78 
Cukup jelas 
 
 

Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
 

Pasal 80 
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Cukup jelas 
 
 

Pasal 81 
Huruf a 

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah : 
a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang 

belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah 
ditetapkan; 

b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan 
tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas 
cukup dan lapangannya tidak membahayakan. 

c. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di 
luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang 
diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan 
plasma nutfah tertentu. 

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-
situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma 
nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan 
pelestarian alam. 

 
Huruf b 

Kriteria kawasan terumbu karang adalah: 
a. berupa kawasan yang berbentuk dari koloni masif dari hewan 

kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang; 
b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 

meter; dan 
c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 sampai 

dengan 75 meter. 
 

Huruf c 
Kriteria kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi 
adalah: 
a. berupa kawasan yang memiliki ekosistem unik, biota endemik, 

atau proses-proses penunjang kehidupan; dan 
b. mendukung alur migrasi biota laut. 

 
Pasal 82 

Rencana pola ruang kawasan budidaya, diatur dengan ketentuan : 
a. menetapkan kawasan budidaya yang diatur, yaitu meliputi : 

1. kawasan budidaya adalah kawasan dimana manusia dapat 
melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat 
tinggal atau beraktivitas untuk memperoleh 
pendapatan/kemakmuran; dan 

2. kawasan budidaya yang diatur adalah kawasan tempat manusia yang 
beraktivitas dengan batasan-batasan tertentu (batasan itu dapat 
berupa jenis kegiatan, volume, ukuran, tempat (site), dan atau 
metode pengelolaannya). 

b. menetapkan kawasan budidaya yang diarahkan, yaitu meliputi : 
1. cara pemanfaatan lahan kawasan budidaya yang diarahkan tidak 

dinyatakan dengan tegas bahkan seringkali pengarahan dilakukan 
secara sektoral. 

2. kawasan yang diarahkan umumnya berada diluar perkotaan karena 
sebagian besar lahan perkotaan sudah diatur. 

3. Hal ini berarti kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah 
yang kondisinya memiliki kriteria untuk diarahkan (salah satu 
kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah mendorong masyarakat 
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berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan) 
bahwa kemampuan lahan ditentukan oleh bahan organik lahan, 
topografi, curah hujan, iklim, dan lain-lain.  

c. menetapkan kawasan budidaya yang dibebaskan, yaitu meliputi : 
1. kawasan budidaya yang dibebaskan adalah kawasan yang tidak 

diatur atau diarahkan secara khusus. Kawasan ini biasanya berada 
diluar kota dan tidak ada pemasalahan dalam penggunaan lahan dan 
bukan daerah persawahan beririgasi teknis (dapat digunakan untuk 
pertanian tanaman campuran dan rumah tinggal. 

2. apabila digunakan menjadi kawasan dengan penggunaan khusus 
(industri, permukiman, peternakan skala sedang dan besar dll) harus 
terlebih dahulu mendapat izin apabila hal tersebut disetujui 
peruntukannya menjadi berubah dan lokasi itu menjadi kawasan 
yang diatur atau diarahkan. 

Yang dimaksud dengan diatur perkembangannya adalah bahwa 
pengembangan kota-kota dan/ atau kawasan di wilayah tersebut diatur 
dengan batasan-batasan tertentu (batasan itu dapat berupa jenis 
kegiatan, volume, ukuran, tempat/ site, dan atau metode 
pengelolaannya) dengan memperhatikan keseimbangan dayadukung dan 
daya tampung lingkungan sesuai kondisi dan karakteristik yang dimiliki. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko 
bencana alam seperti gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, 
dan bahaya geologi lainnya; gangguan terhadap hulu DAS yang ada di 
Kabupaten; serta dalam rangka menghindari alih fungsi lahan lindung 
dan lahan pertanian sawah produktif/ berkelanjutan secara 
serampangan. 

Yang dimaksud dengan diarahkan perkembangannya adalah kawasan-
kawasan di luar perkotaan yang kondisinya memiliki kriteria untuk 
diarahkan (salah satu kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah 
mendorong masyarakat berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau 
daya dukung lahan) bahwa kemampuan lahan ditentukan oleh bahan 
organik lahan, topografi, curah hujan, iklim, dan lain-lain. Yang 
dimaksud diarahkan juga termasuk untuk memfasilitasi berkembangnya 
kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik 
khusus wilayah tersebut. 
 
Huruf a 

Kriteria kawasan peruntukan hutan produksi adalah: 
a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas 

hujan dengan jumlah skor paling besar 174; dan 
b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu 

mempertahankan dayadukung dan dayatampung lingkungan. 

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan hutan 
produksi meliputi : 
a. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk 

kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan 

produksi; 
2. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk 

kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin 
pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan 
batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian 
hutan/lingkungan; dan 
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3. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk 
kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan 
ketentuan khusus dan secara selektif. 

 
b. ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan 

hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan; 

c. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi 
mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan 
pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu 
dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan 
atau bukan kayu; 

d. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus 
terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang 
dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); 

e. cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus 
didasarkan rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan 
atau Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus 
dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat 
juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah 
ditebang; 

f. kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus 
diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai 
dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan 
longsor; 

g. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus 
diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang 
berasal dari masyarakat lokal; 

h. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti 
pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi 
air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan 
keamanan; 

i. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib 
memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari 
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; dan 

j. pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan 
peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-
besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, 
dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan 
pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian 
fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta 
memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 

Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi, diarahkan untuk:  

a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan 
subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 

b. meningkatkan fungsi lindung; 

c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; 

d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah 
setempat; 

e. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat; 
dan  
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f. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat 
terutama di daerah setempat. 

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan 
untuk menunjang fungsi lindung sehingga dalam pengelolaannya 
harus memperhatikan fungsinya sebagai kawasan resapan air dan 
memperhatikan daya dukung lingkungan. 
 

Huruf b 
Pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat, diarahkan untuk:  
a. meningkatkan pendapatan masyarakat tani di perdesaan terutama 

petani di daerah kritis; 
b. memanfaatkan secara optimal dan lestari lahan yang tidak 

produktif untuk usaha tani tanaman pangan; 
c. meningkatkan produksi kayu bakar untuk mengatasi kekurangan 

energi dan kekurangan kayu perkakas; 
d. membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan 

masyarakat; dan 
e. memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik 

rakyat yang berada di kawasan perlindungan di daerah-daerah 
hulu suatu DAS. 

 
 
Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat bertujuan untuk: 
a. mengembangkan kawasan peruntukan hutan rakyat pada kawasan 

yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang 
dibebani hak milik dan diarahkan untuk komoditas yang berdaya 
saing.  

b. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; 
dan 

c. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat 
terutama di daerah setempat. 

 
Huruf c 

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan 
dan memenuhi kritenia untuk budidaya tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan peternakan. 
Kriteria umum kawasan peruntukan peternakan, meliputi :  
a. pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan dan  penertiban 

serta  keseimbangan tanah untuk ternak;   
b. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, 

kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) 
yang dihasilkan harus disusun dalam UKL dan UPL; 

c. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan 
perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi 
intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; dan 

d. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, 
kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) 
yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang 
disertakan dalam dokumen Amdal. 

     
Huruf d 

Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah: 
1. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, 

budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau  
2. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. 
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Kawasan minapolitan adalah imajinasi sebuah kawasan kota dengan 
aktivitas ekonomi utama dari usaha perikanan, dari hulu sampai hilir, 
atau “Kota Perikanan”. Minapolitan merupakan konsep pembangunan 
sektor Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah. 
 

Kawasan minapolitan yang akan dikembangkan di Kabupaten 
Sukabumi adalah Minapolitan Perikanan Tangkap di sekitar PPS 
Palabuhanratu. Definisi Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di 
Palabuhanratu adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis 
usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh 
pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha 
yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan 
lapangan kerja dan pendapatan masyarakat di kawasan 
Palabuhanratu.  

Rencana tata ruang Kawasan Minapolitan Palabuhanratu meliputi : 
a. Zona INTI Minapolitan Palabuhanratu adalah lahan seluas kurang 

lebih 10,20 Ha yang merupakan kawasan Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Palabuhanratu, yg telah dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. 

b. Zona PENGEMBANGAN dan PENDUKUNG Minapolitan 
Palabuhanratu adalah lahan seluas kurang lebih 30,00 Ha untuk 
pembangunan kolam dermaga 3 dan 100 Ha untuk Pembangunan 
industri perikanan, yg merupakan rencana pengembangan 
kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 

c. Zona KETERKAITAN Minapolitan Palabuhanratu adalah Korea, 
Cina, Uni Eropa, Jakarta, Bandung, Cianjur, Sukabumi dan 
sekitarnya. 

 
Huruf e 

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib 
meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan 
sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan 
pertambangan, melalui penyelenggaraan program-program 
pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta 
penyelenggaraan program-program penyediaan fasilitas kesehatan, 
pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu meningkatkan 
perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan 
kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan 
upaya  mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah 
pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan 
kerusakan lahan eks pertambangan dapat dilakukan dengan 
memperbaiki hutan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan. 
Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan 
dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan 
sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. Selain itu 
penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dilakukan pula 
melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar areal pertambangan dan 
di DAS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek 

 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 
Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha 
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Kawasan Industri dengan luasan lahan paling rendah 50  hektar 
dalam satu hamparan.  
 

Syarat teknis kawasan industri meliputi karakteristik lokasi dan 
kesesuaian lahan, meliputi: 
1. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan 

industri berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada 
kemiringan lebih besar dari 25 persen sampai dengan 45 persen 
dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur 
serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan 
laut; 

2. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, 
drainase baik sampai sedang; 

3. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah 
angin yang menuju permukiman penduduk; 

4. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di 
daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api; 

5. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang 
sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian. 

 
Perusahaan industri yang wajib berlokasi di kawasan industri 
meliputi  perusahaan industri yang akan melakukan perluasan 
dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan sesuai 
rencana tata ruang setempat. 
 
Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di 
kawasan industri meliputi: 
1. Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau 

proses produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain  
industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan 
kapal; 

2. Industri mikro, kecil, dan menengah; 
3. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan 

berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan 
industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun 
seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis. 

 
Kawasan Industri yang direncanakan, sekurang-kurangnya harus 
memenuhi kriteria : 
a. memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, 

ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi; 
b. memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan 

manajemen dan kendali mutu, clean development mechanism, 
serta produksi bersih; dan 

c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, 
kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan 
dapat menyerap tenaga kerja lokal. 

 
Yang dimaksud dengan manajemen mutu adalah semua aktivitas 
dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan 
mutu, tujuan, dan tanggungjawab perusahaan, serta 
melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, 
pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di 
dalam sistem mutu. 
 
Yang dimaksud dengan pengendalian mutu adalah pengendalian 
yang dilakukan selama proses produksi. 



44 
 

 
Yang dimaksud dengan Clean Development Mechanism (CDM) adalah 
mekanisme di bawah Protokol Kyoto sebagai hasil Konvensi 
Perubahan Iklim, yang dimaksudkan untuk :  
1. membantu negara maju/industri memenuhi sebagian 

kewajibannya menurunkan emisi gas rumah kaca;  
2. membantu negara berkembang dalam upaya menuju 

pembangunan berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian 
tujuan Konvensi Perubahan Iklim.  

Produksi Bersih merupakan suatu strategi untuk menghindari 
timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan 
limbah pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan 
atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran 
terbentuk. Istilah seperti pencegahan pencemaran, pengurangan 
pada sumber, dan minimasi limbah, sering disertakan dengan istilah 
produksi bersih.  

Produksi bersih berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya 
limbah. Dimana limbah merupakan salah satu indikator inefisiensi, 
karena itu usaha pencegahan tersebut harus dilakukan mulai dari 
awal, pengurangan terbentuknya limbah dan pemanfaatan limbah 
yang terbentuk melalui daur ulang. Keberhasilan upaya ini akan 
menghasilkan penghematan yang luar biasa karena penurunan biaya 
produksi yang signifikan sehingga pendekatan ini menjadi sumber 
pendapatan. 
 

Huruf g 
Kriteria pengembangan kawasan peruntukan pariwisata adalah : 
a. Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada hasil 

musyawarah dan mufakat seluruh stakeholder (pemerintah-
swasta-masyarakat); 

b. Pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat bagi rakyat, 
baik manfaat material, spiritual, kualitas maupun intelektualitas; 

c. Pengembangan pariwisata hendaknya diarahkan atas dasar 
balance of life yang berintikan hubungan manusia dengan tuhan, 
hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan 
lingkungan atas prinsip tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
agama, sosial, budaya dan tradisi yang dianut oleh penduduk 
setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya 
sebagai manusia;  

d. Pengembangan pariwisata hendaknya dikendalikan sedemikian 
rupa sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung 
lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas 
hubungan manusia yang berdasarkan kepada keadilan dan 
kesetaraan; dan 

e. Pengembangan pariwisata hendaknya melalui pendekatan 
kewilayahan agar terdapat keseimbangan dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan 
kemampuan intelektual masyarakat di mana pariwisata 
dikembangkan. Dengan melalui pendekatan kewilayahan akan 
terwujud pertumbuhan usaha pariwisata, pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menangkal efek 
negatif dari pengembangan pariwisata. 

Dalam RTRWP Jawa Barat, yang  mengembangkan kawasan 
pariwisata ke dalam 3 (tiga) jalur yaitu : jalur utara, jalur tengah dan 
jalur selatan,  Kabupaten Sukabumi termasuk dalam pengembangan 
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pariwisata jalur selatan dengan komoditas kawasan andalannya 
meliputi : 
a. kawasan Ekowisata Palabuhanratu dan Ujunggenteng;  
b. kawasan Wisata Agro; dan 
c. kawasan Wisata Minat Khusus. 
 
Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata andalan memiliki 
kriteria berikut: 
a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;  
b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan  

kehidupan ekonomi sosial dan budaya; 
c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama,adat istiadat serta pandangan 

dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 
d. pelestarian budaya dan mutu lingkungan;  
e. memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan sesuai karakter 

alam yang memilik daya tarik wisata; 
f. masyarakat berperan aktif dan partisipatif dalam mengemukakan 

berbagai alasan, pandangan; 
g. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat dalam 

berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian; dan  
h. bertumpu kepada masyarakat (community based tourism). 
 

Huruf h 
Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang 
diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan 
penghidupan. 

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria: 
a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan 

bencana; 
b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar 

kawasan; dan/atau 
c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. 

 
Rencana pengembangan permukiman di Kabupaten Sukabumi, 
terdiri dari: 
a. pengembangan perumahan/ permukiman yang memperhatikan 

prinsip konservasi dan sesuai dengan rencana tata ruang;  
b. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan 

bencana gunung api; 
c. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan 

bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan 
persyaratan teknis;  

d. pengembangan perumahan/ permukiman mengikuti peraturan-
peraturan tentang perumahan antara lain Garis Sempadan 
Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), KDB, dan KLB; 

e. pengendalian perkembangan perumahan/ permukiman agar tidak 
sporadik; 

f. pembangunan permukiman diprioritaskan pada wilayah yang 
masih relatif kosong dan layak bangun; 

g. pengembangan perumahan dengan harga terjangkau; 
h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman; 
i. penanganan kebersihan, kekumuhan dan kesemrawutan 

khususnya di perkotaan;  

Yang dimaksud dengan prasarana permukiman adalah kelengkapan 
dasar yang dibutuhkan agar permukiman dapat berfungsi secara 
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optimal seperti jalan akses atau jalan lingkungan, drainase, jaringan 
limbah, dan persampahan.  

Yang dimaksud dengan sarana permukiman adalah fasilitas yang 
berfungsi untuk menunjang kegiatan permukiman seperti fasilitasi 
pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, 
fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas rekreasi. 

Yang dimaksud dengan utilitas pendukung adalah fasilitas bangunan 
permukiman, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan 
telepon, jaringan gas dan pembuangan sampah. 

 
Huruf i 

Cukup jelas 
Pasal 83 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 84 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Pasal 85 

Huruf a 
Cukup jelas 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
  

Huruf c 
Cukup jelas 

 
Huruf d 

Kawasan peruntukan peternakan dapat dibedakan berdasarkan : 
a. komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, 

kambing/domba, ayam buras, dan ayam ras petelur dan pedaging. 
b. sistem usaha peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi 

(kawasan pastura/ padang penggembalaan) dan sistem 
intensifikasi (kawasan usaha peternakan). 

Lahan yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan 
peternakan adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan 
budidaya ternak, antara lain tersedianya sumber air, topografi, 
agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak. 
 
Yang dimaksud dengan rumah potong hewan adalah suatu bangunan 
atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang 
memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, termasuk 
kelengkapan instalasi pengolahan limbah, sehingga memenuhi kaidah 
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kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Rumah potong hewan 
dapat diselenggarakan setelah mendapat izin usaha dan ijin lingkungan 
dari Bupati. 

 
Pasal 86 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 87 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
 

Pasal 88 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Pasal 89 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (5) 
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Cukup jelas 
 
 

Pasal 90 
Cukup jelas 
 

Pasal 91 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Pasal 92 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 93 

Cukup jelas 
 

Pasal 94 
Cukup jelas 
 

Pasal 95 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Pasal 96 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 97 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Pasal 98 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Huruf a 
Bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 (tiga) 
jenis yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum dan 
sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, 
timbal dan emas. 
a. pasir besi, berada di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya 

terdapat di Kecamatan Palabuhanratu (Muara S.Cimandiri dan S. 
Cidadap), Cibitung, Jampangkulon, Ciracap (Desa Gunungbatu, 
Desa Cikangkung, Desa Caringinnunggal), dan Tegalbuleud (muara 
S.Cibuni–S.Cikaso). Lebar endapan ke arah daratan sekitar 150-600 
meter. Penggunaan pasir besi terutama untuk keperluan industri 
logam (metalurgi) yang menghasilkan besi baja; 

b. timbal, secara ekonomis biasanya ditemukan dalam mineral galena 
dengan komposisi kimia PbS. Penyebaran galena di Kabupaten 
Sukabumi antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, 
dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian 
lebih rinci; dan 

c. emas, lokasi potensial endapan emas antara lain berada di 
Kecamatan Ciemas (Desa Mekarjaya), Kecamatan Simpenan (Blok 
Ciawitali, Cinangka, dan Pasawahan), Kecamatan Waluran (Blok 
Bojongpari), Kecamatan Cisolok (Blok Citalaga, Desa Sirnaresmi). 

 
Huruf b 

Melalui beberapa upaya penelitian yang dilakukan telah teridentifikasi 
beberapa jenis bahan tambang non logam dan batuan yang potensial 
untuk dikembangkan yaitu zeolit, lempung (tanah liat), bentonit, pasir 
kuarsa, batugamping, marmer, batu gunung/andesit, batu apung, 
perlit, tras, sirtu, pasir, pasir sungai, dan lain-lain. Sebagian besar 
bahan tambang tersebut telah terdata baik kuantitas maupun 
kualitasnya. Meskipun demikian pemanfaatannya hingga kini masih 
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terbatas sebagai bahan konstruksi atau dijual ke daerah lain sebagai 
bahan baku industri. 

 
 

NO KECAMATAN JENIS BAHAN GALIAN 
1 Sukabumi Batugunung, sirtu 
2 Sukaraja Zeolit 
3 Cireunghas Zeolit, batugunung, pasir 
4 Gunungguruh Lempung, marmer, kaolin, ball clay & 

bondclay, mangan 
5 Cisaat Batugamping, pasir kuarsa, lempung, 

batugunung, batubara muda 
6 Cibadak Batugamping, pasir kuarsa, lempung, 

marmer, batubara muda 
7 Cikembar Batugamping, lempung, zeolit, pasir, 

sirtu, feldspar 
8 Warungkiara Batugamping, pasir kuarsa, , zeolit, 

pasir, sirtu, feldspar 
9 Palabuhanratu Batugamping, pasir kuarsa,  pasir, 

sirtu, batugunung, rijang, pasir besi 
10 Cisolok Batugamping, pasir kuarsa,  lempung, 

zeolit, bentonit, marmer, batugunung, 
perlit/ obsidian, feldspar, dasit hijau, 
batubara muda 

11 Parungkuda Tras, sirtu 
12 Cicurug Tras, sirtu, batugunung, batu apung 
13 Parakansalak Batugunung 
14 Kalapanunggal Sirtu, marmer, perlit/obsidian 
15 Cikidang Batugamping, zeolit, pasir, batu 

gunung, feldspar, Kristal kuarsa 
16 Ciemas Pasir kuarsa, batugunung, batu apung, 

sarpentin, diabas, gabro, mangan 
17 Ciracap Batugamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, 

batugunung, batu apung, batu papan, 
pasir besi 

18 Surade Lempung, pasir, dammar, batu papan, 
pasir besi, timbal 

19 Jampangkulon Tras, batugunung, batu papan 
20 Lengkong Lempung, bentonit, pasir, batugunung, 

kaolin, damar 
21 Jampangtengah Batugamping, fosfat, bentonit, pasir, 

kalsedon/agate, rijang, jasper, batubara 
muda 

22 Nyalindung Batugamping, lempung, fosfat, pasir 
23 Kalibunder Batugamping, batu papan 
24 Cibitung Batugamping 
25 Cicantayan Pasir kuarsa 
26 Cidolog Lempung 
27 Sagaranten Lempung, bentonit, pasir, Kristal 

kuarsa, timbal 
28 Bantargadung Zeolit, batugunung, bentonit 
29 Cidahu Tras 
30 Gegerbitung Pasir, batugunung, tras 
31 Sukalarang Sirtu 
32 Kabandungan Batugunung 
33 Pabuaran Batu gunung 
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NO KECAMATAN JENIS BAHAN GALIAN 
34 Caringin Toseki 
35 Tegalbuleud Pasir besi 

 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Pasal 99 
Ayat (1) 

Kawasan peruntukan industri yang direncanakan, sekurang-kurangnya 
harus memenuhi kriteria :  
1. memenuhi syarat teknis dan lingkungan untuk kegiatan industri; 
2. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam 

serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan 
hidup; 

3. setiap kavling industri pada kawasan resapan air wajib memenuhi 
ketentuan KDB paling tinggi 30:70 dan pengambilan air tanah 
secara terkendali;  

4. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan; 
5. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah; 
6. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi 

berdekatan; 
7. tidak mengubah lahan produktif; 
8. menciptakan keterkaitan industri dasar-hulu-hilir sehingga dapat 

menumbuh-kembangkan berbagai industri serta kegiatan ekonomi 
lainnya; 

9. memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja; 
10. memiliki kemampuan menjaga kerawanan sosial serendah-

rendahnya; 
11. memiliki kemampuan menerima teknologi tinggi untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas; 
12. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam 

serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan 
hidup; dan 

13. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
 
 
Ayat (4) 

Penataan industri rumah tangga diarahkan pada pembentukan 
Lingkungan Industri Kecil (LIK) dan Perkampungan Industri Kecil (PIK) 
sebagai embrio terbentuknya Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti 
Daerah (KIID). 

 
Pasal 100 

Cukup jelas 
 
Pasal 101 

Pengembangan Kawasan Industri berbasis Kompetensi Inti Daerah (KIID) 
merupaka upaya daerah dalam rangka membangun kawasan industri dan 
menumbuhkembangkan kegiatan industri yang berbasis sumber daya lokal  
dan berdaya saing. Pengembangan KIID selanjutnya diharapkan dapat 
tumbuh di setiap Kecamatan sebagai kelanjutan dari perkembangan 
Lingkungan Industri Kecil (LIK) dan Perkampungan Industri Kecil (PIK). 
 

Pasal 102 
Cukup jelas 
 

Pasal 103 
Industri di luar kawasan industri merupakan peruntukan yang khusus 
diberikan terhadap kegiatan industri yang sudah berlangsungsebelum 
diterbitkannya Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkannya kawasan 
industri. 
Memperhatikan peran saat ini dalam membantu penyelenggaraan ekonomi 
di Kabupaten, keberadaan dan keberlangsungan kegiatan di lokasi tersebut 
tetap dilindungi melalui Peraturan Daerah ini. 
Pada lokasi industri di luar kawasan industri  yang tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan tambahan untuk menjamin 
keberlangsungan kegiatan tetap dapat memenuhi tujuan penataan ruang 
wilayah Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, 
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata 
dan industri menuju Kabupaten yang maju dan sejahtera. Ketentuan 
tambahan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 
Kabupaten dengan pengusaha/pemrakarsa. 
 

Pasal 104 
Cukup jelas 
 

Pasal 105 
Ayat (1) 

Huruf a 
Kawasan peruntukan pariwisata budaya adalah obyek wisata yang 
daya tariknya bersumber pada atraksi-atraksi wisata berupa 
peninggalan-peninggalan sejarah seperti situs purbakala, tempat 
bersejarah, upacara adat tradisional, pertunjukan kesenian, festival, 
upacara keagamaan, pertunjukan ketrampilan, resort dan golf dan 
lain-lain.   

 
Huruf b 
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Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah obyek wisata yang daya 
tariknya bersumber pada keindahan alam sumber daya alam dan 
tata lingkungannya 

 
 
Huruf c 

Kawasan peruntukan pariwisata buatan adalah obyek wisata yang 
daya tariknya bersumber pada buatan manusia seperti museum, 
tempat-tempat hiburan atau plaza. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas 
 

Huruf b 
Wisata Agro berasal dari kata Agrowisata atau agroturisme 
didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang 
memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan 
tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan 
hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata merupakan bagian 
dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai 
objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, 
pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. 
Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal 
dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan 
pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta 
memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) 
yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. 

Dengan istilah sederhana, wisata agro sebagai perpaduan antara 
pariwisata dan pertanian di suatu kawasan dimana pengunjung 
dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang buah-buahan 
untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian 
aktivitas, makan suatu makanan atau melewatkan malam bersama di 
suatu areal perkebunan atau taman. 

Yang dimaksud Kawasan Wisata Agro adalah pengembangan wisata 
agro berbasis kawasan yang berarti juga adanya keterlibatan unsur-
unsur wilayah dan masyarakat secara intensif. Sebagai bagian dari 
pengembangan pariwisata, tujuan pengembangan kawasan wisata 
agro adalah: 
a. mendorong tumbuhnya visi jangka panjang pengembangan 

industri pariwisata, khususnya wisata agro, sebagai salah satu 
sarana peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam 
masa depan; 

b. memberikan kerangka dasar untuk perencanaan dan 
pengembangan wisata agro secara umum; dan 

c. mendorong upaya-upaya untuk pengembangan industri 
wisata yang terpadu berbasis kawasan dan potensi-potensi 
kewilayahan, sosial, dan budaya daerah. 

Kawasan wisata agro pada dasarnya diarahkan menuju 
pengembangan kawasan wisata agro terpadu yakni perwujudan 
kawasan wisata agro yang harus dilakukan secara terintegrasi 
dengan sektor-sektor terkait seperti pertanian, peternakan, 
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perikanan, pengolahan, perhotelan, biro perjalanan, industri, 
kesenian, dan kebudayaan dan sebagainya dalam bingkai 
kewilayahan dan keterpaduan pengelolaan kawasan. Wisata agro 
dapat merupakan pengembangan dari sektor lain yang diharapkan 
mampu menunjang pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, 
misalnya pengembangan kawasan wisata agro pada kawasan 
agropolitan, pengembangan kawasan wisata agro pada 
kawasan perkebunan, pengembangan kawasan wisata agro pada 
tanaman pangan dan hortikultura,  pengembangan kawasan wisata 
agro pada kawasan peternakan, pengembangan kawasan wisata agro 
pada kawasan perikanan darat dan lain sebagainya. 

a. Pengelolaan wisata agro, sebagaimana ekowisata, memiliki prinsip-
prinsip sebagai berikut:  

b. menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam 
dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata;  

c. memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai 
pentingnya suatu pelestarian;  

d. menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang 
bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat 
pada usaha pelestarian;  

e. mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan 
pelestarian, menejemen sumberdaya alam dan kawasan yang 
dilindungi; 

f. memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional dan 
penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan wisata 
di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata 
tersebut;  

g. memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan 
lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, 
untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak 
pariwisata terhadap lingkungan;  

h. mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, 
pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal 
di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi;  

i. berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata 
tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat 
diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah 
bekerjasama dengan penduduk lokal; dan  

j. mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuh-
tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan 
lingkungan alam dan budaya.  

 
Huruf c 

Ekowisata atau wisata ekologis adalah suatu bentuk wisata yang 
bertanggung jawab terhadap kelestarian ruang atau kawasan yang 
masih alami (natural area), member manfaat secara ekonomi dan 
mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas 
dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan 
bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia.  

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan 
alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat disbanding dengan 
hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan 
lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam 
disbanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata 
tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa 
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alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, 
fisik dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek, 
ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. 
Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. 
Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar. 

 

Pengelolaan ekowisata atau wisata ekologis memiliki prinsip-prinsip 
sebagai berikut:  

1) mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan 
terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan 
disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat; 

2) pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan 
masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses 
pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam; 

3) pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan 
yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola 
kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau 
pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan 
secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan 
kualitas kawasan pelestarian alam; 

4) partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak 
dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di 
dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara 
aktif; 

5) penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap 
ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong 
masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam; 

6) menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya 
pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas 
harus tetap menjaga keharmonisan alam; 

7) apabila ada upaya disharmonize dengan alam akan merusak 
produk wisata ekologis ini; dan 

8) hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi 
flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Huruf e 

Cukup jelas 
 

Huruf f 
Cukup jelas 

 
Huruf g 

Cukup jelas 
 
 

Ayat (4) 
Huruf a 

Resort didefinisikan sebagai sarana pemukiman, real estate dan hotel 
yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian penghuni dan/atau 
pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha.  
Umumnya terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan 
sebagai tempat peristirahatan. Resort secara total menyediakan 
fasilitas untuk berlibur, rekreasi, olahraga dan sarana perdagangan 
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secara terpusat juga umumnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 
menginap bagi pengunjung yang berlibur dan menginginkan 
perubahan dari kegiatan sehari-hari. 
 
 
Terdapat 4 (empat) karakteristik dari resort yaitu : 
1. Lokasi 

Umumnya berlokasi di tempat-tempat berpemandangan indah, 
pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh 
keramaian kota.  Kedekatan dengan atraksi utama dan 
berhubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan tuntutan 
utama. 
 

2. Fasilitas 
Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan mengisi 
waktu luang menuntut ketersediaan fasilitas pokok serta fasilitas 
rekreatif  indoor maupun outdoor.  Fasilitas pokok adalah ruang 
tidur sebagai area privasi.  Fasilitas rekreasi outdoor yang dapat 
disediakan adalah kolam renang, lapangan tenis , lapangan golf 
dengan penataan lansekap (landscape) yang baik. 
 

3. Arsitektur dan Suasana 
Mempunyai nilai arsitektur dan suasana yang khusus 
dibandingkan dengan bangunan atau fungsi yang lain serta 
memiliki tingkat kenyamanan yang baik dengan tidak 
meninggalkan citra yang bernuansa etnik. 
 

4. Segmen pasar 
Sasaran yang ingin dijangkau adalah wisatawan / pengunjung 
yang ingin berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan 
alam, pantai, gunung dan tempat-tempat lainnya yang memiliki 
panorama indah. 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 
Huruf c 

Cukup jelas 
 
Huruf d 

Cukup jelas 
 
Pasal 106 

Ayat (1) 
Huruf a 

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan 
ketentuan:  
a. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar 

kawasan;  
b. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;  
c. sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman 

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

d. pengendalian perkembangan permukiman perkotaan, melalui:  
1. pengembangan Kasiba/ Lisiba; 
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2. penyediaan lingkungan siap bangun (lisiba) untuk 
pembangunan hunian vertikal dengan peran serta swasta dan 
masyarakat; dan  

3. revitalisasi kawasan permukiman kumuh. 
e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan  

untuk : 
1. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan 

perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah 
hingga tinggi; dan  

2. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan 
perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah.  

 
Huruf b 

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, ditetapkan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam 

setempat guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di 
wilayah-wilayah yang belum  berkembang; 

b. menata kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip 
konservasi dan penanggulangan bencana; 

c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman di desa 
tertinggal/ terpencil, desa perbatasan dengan kabupaten/ kota, 
pemukiman kumuh dan kawasan rawan bencana; dan 

d. mengembangkan ruang permukiman horisontal dengan 
mempertimbangkan keserasian dengan kegiatan perdesaan, 
mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

 
Ayat (2) 

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di kawasan rawan 
bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan 
persyaratan teknis yang ditinjau dari tingkat kerentanan, meliputi : 
a. kerentanan tinggi  

1. konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan kepadatan 
bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 
sampai dengan 60 unit/ha) 

2. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan 
bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) 

b. kerentanan sedang 
1. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan 

bangunan sedang (30 sampai 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil 
dari 30 unit/ha), semi permanen dengan kepadatan bangunan 
tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 
60 unit/ha) 

2. konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan 
tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) 

c. kerentanan rendah  
1. konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan 

bangunan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha) 
2. konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 sampai 

dengan 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha). 
 

Kawasan permukiman perkotaan yang berada di luar kawasan yang 
ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan 
yang tidak diindikasikan berpotensi bencana gunung api atau yang 
dipekirakan tidak akan terjadi bencana gunung api.  
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Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 
 

Pasal 107 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan  dan jasa  
diarahkan untuk: 
a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa guna 

mewujudkan sistem pusat kegiatan sebagai kawasan perkotaan 
sesuai dengan fungsinya; 

b. membatasi perluasan kegiatan perkotaan pada kawasan-kawasan 
yang telah berkembang pesat dan kawasan-kawasan yang 
berfungsi lindung (restricted areas);  

c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan 
mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan 
dengan konsentrasi penduduk lebih dari 150 (seratus lima puluh) 
jiwa per hektar, antara lain di daerah perkotaan Kecamatan 
Cicurug, Cibadak, Cisaat dan Sukaraja; 

d. meningkatkan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar 
lokal, regional, nasional dan internasional; 

e. meningkatkan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok 
masyarakat yang efektif dan efisien;  

f. meningkatkan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan 
kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan  

g. menguatkan akses dan jaringan perdagangan ekspor. 
 
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara 
lain: 
a. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar 

masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat 
yang menjual jasa (sisi penawaran); 

b. menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang 
dominan terhadap PDRB. 

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan 
perdagangan dan jasa adalah : 
a. peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung disesuaikan dengan kebutuhan konsumen; 
b. jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain: 

1. bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir): toko, 
warung, tempat perkulakan, pertokoan, dan sebagainya; 

2. bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, dan 
penginapan lain nya; 

3. bangunan penyimpanan dan pergudangan: tempat parkir, 
gudang; 

4. bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi; 
5. bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup): bioskop, 
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area bermain. 
c. pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan perdagangan dan 

jasa diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan 
pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-
kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Huruf b 
Kawasan peruntukan dan pengembangan pesisir dan laut kabupaten 
mempunyai panjang pantai 117 Km yang membentang mulai dari 
Kecamatan Tegalbuleud di ujung timur sampai ke Kecamatan Cisolok 
di ujung barat, yang memiliki keberagaman sumberdaya alam dan 
jasa lingkungan, mempunyai peran dan fungsi sosio-ekonomi ekologi, 
karakteristik pesisir yang kompleks, diperlukan pengelolaan secara 
terpadu dan rencana tindak lanjut dalam menangani potensi pesisir 
yang memiliki nilai alamiah dan budaya, nilai pariwisata dan rekreasi, 
pemanfaatan kawasan pesisir berupa kota dan permukiman pesisir, 
industri perikanan, industri pariwisata, pertanian dan pertambangan 
serta potensi kelautan dan perikanan yang perlu dilestarikan seperti 
terumbu karang, padang lamun, estuary, perikanan tangkap dan 
budidaya, rumput laut dan ikan hias. 

Pemanfaatan sumberdaya pesisir secara terpadu dan 
bertanggungjawab antara Pemerintah, Pemerintah daerah, 
masyarakat dan dunia usaha yang mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan akan memberikan manfaat bagi kehidupan 
manusia secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan pesisir dan laut 
diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang profesional, dana 
yang memadai dari Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan 
dunia usaha serta peraturan perundang-undangan yang tegas dan 
jelas, apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber penghidupan 
dengan pengelolaan yang optimal, kompetitif dan berkelanjutan, 
dengan memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas 
lingkungan pesisir. Kawasan pesisir dan laut perlu ditingkatkan 
melalui peran sektor pariwisata, perikanan dan pertanian pesisir, 
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan perlunya dibangun 
sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi, 
pembangunan fasilitas perikanan dan kelautan (armada perikanan, 
cold storage, SPBN, SPBB, subterminal agrobisnis sektor perikanan, 
pembangunan industri kepariwisataan, pembangunan fasilitas 
perdagangan, pembangunan fasilitas sosial). Dengan memperhatikan 
fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata 
ruang wilayah dalam arti bahwa penataan ruang kawasan pertahanan 
dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 
pengelolaan kawasan pesisir dan laut. 

Prinsip pengembangan permukiman pesisir mengacu pada prinsip 
keberlanjutan, keharmonisan, faktor hukum dan peraturan, 
dayadukung lingkungan, kondisi eksisting, profil demografi, kondisi 
fisik lingkungan, kebutuhan, pelayanan sosial, kepuasan penghuni, 
supply demand, visi masa depan, isu strategis, konsultasi publik, 
monitoring dan review program. 

Pengembangan kawasan di  bidang perikanan laut dilakukan melalui 
konsep pengembangan kawasan perikanan yang berkelanjutan, dan 
mengintegrasikan antara pelestarian kawasan lindung berupa zona 
green belt (200 m), zona pemanfaatan berupa kawasan budidaya, 
usaha budidaya berwawasan lingkungan serta integrasi antara 
lingkungan-bisnis-infrastruktur.   
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Pengembangan jasa kelautan diarahkan pada penumbuhan dan 
pengawasan perikanan komersial, penumbuhan dan pengembangan 
bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan usaha; 
pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan 
captive demand; serta melakukan penumbuhan, pencegahan dan 
pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang. 

 
Huruf c 

Kriteria kawasan pertahanan dan keamanan adalah: 
a. Kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga 

dan/atau laut lepas termasuk pulau-pulau kecil terluar; dan 
b. Kawasan yang telah menjadi basis militer, daerah latihan militer, 

daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, 
gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau 
kawasan industri sistem pertahanan. 

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena 
sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat 
khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga 
kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan 
keamanan negara. 

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah 
mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan 
dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 
keseluruhan penataan ruang wilayah. 

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan adalah 
merupakan jenis kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pertahanan dan keamanan, antara lain adalah: kawasan perbatasan 
Negara, kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI AD, TNI AL, 
Pos Pol Air, dan Puslatpur Marinir TNI AL Antralim, serta penempatan 
Batalyon-batalyon terkait, sesuai dengan: 
a. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara; 
b. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2) huruf b poin 8 tentang 
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan; 

c. Rencana Tata Ruang Daerah Pertahanan Kodam III/Slw, Korem 
061/Sk; dan 

d. Rencana Tata Ruang Daerah Pertahanan Kodim 0607/Smi. 
 
Konsepsi pembangunan daerah pertahanan dan keamanan 
diperuntukan guna mendukung daerah yang dipersiapkan, daerah 
komunikasi, daerah belakang, daerah pangkal perlawanan, daerah 
pangkal perlawanan setingkat Rahkalwan Korem, Rahkalwan Kodim, 
baik Rahkalwan pokok maupun cadangan, basis perlawanan Koramil 
yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perlawanan berlarut 
pada saat bergerilya serta daerah latihan sekitar pangkalan dan 
daerah latihan dipersiapkan. 
 
Kawasan strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan, 
merupakan kawasan lindung dan kawasan budidaya terbatas yang 
dapat mendukung satuan-satuan tempur pada saat kondisi darurat 
perang. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 



61 
 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 
Pasal 108 

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung 
kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 
a. tata ruang di wilayah sekitarnya; 
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; 

dan/atau 
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
Penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK) memperhatikan kawasan 
strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis provinsi (KSP).  
 
Dalam RTRWN, tidak terdapat KSN di Kabupaten Sukabumi,  
 
Dalam RTRWP Jawa Barat, KSP ditetapkan dengan kriteria : 
a. kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas 

kabupaten/ kota; 
b. kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas 

kabupaten/ kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan 
maupun ekonomi; 

c. kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong 
perekonomian Jawa Barat; 

d. kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan 
sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan 
kawasan yang berbatasan; 

e. kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan 
sebagai simbol Jawa Barat; dan 

f. kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan. 
 

Dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 
adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap aspek 
lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. KSK ditetapkan dengan 
kriteria : 
a. kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong 

perekonomian Kabupaten Sukabumi; 
b. kawasan yang terletak di perbatasan kabupaten/kota dan memerlukan 

sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan 
kawasan yang berbatasan; 
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c. kawasan yang memiliki potensi pengembangan bersifat lintas 
kecamatan; 

d. kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas 
kecamatan, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun 
ekonomi; 

e. kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan 
sebagai simbol Kabupaten Sukabumi.  

f. kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan. 
 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan pengembangan 
ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan 
dan pelabuhan bebas. 
 

Huruf b 
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan 
daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan 
pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan 
yang diakui sebagai warisan dunia.  
 

Huruf c 
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara 
lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk 
pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan 
yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. 
 

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten diukur 
berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 
penanganan kawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 109 

Cukup jelas 
 

Pasal 110 
Cukup jelas 

 
Pasal 111 
     Cukup jelas 

 
Pasal 112 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Ayat (8) 
Cukup jelas  

 
Pasal 113 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Pasal 114 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 115 
Cukup jelas 

 
Pasal 116 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Pasal 117 
Cukup jelas 
 

Pasal 118 
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Cukup jelas 
 

Pasal 119 
Cukup jelas 
 

Pasal 120 
Cukup jelas 
 

Pasal 121 
Cukup jelas 
 

Pasal 122 
Cukup jelas 
 

Pasal 123 
Cukup jelas 
 

Pasal 124 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Pasal 125 
Cukup jelas 
 

Pasal 126 
Cukup jelas 

 
Pasal 127 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
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Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Ayat (8) 
Cukup jelas 

 
Pasal 128 

Cukup jelas 
 
Pasal 129 

Cukup jelas 
 
Pasal 130 

Cukup jelas 
 
Pasal 131 

Cukup jelas 
 
Pasal 132 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
 

Pasal 133 
Cukup jelas 

 
Pasal 134 

Cukup jelas 
 
Pasal 135 

Cukup jelas 
 
Pasal 136 

Cukup jelas 
 
Pasal 137 

Cukup jelas 
 
Pasal 138 

Cukup jelas 
 
Pasal 139 

Cukup jelas 
 
Pasal 140 

Cukup jelas 
 
Pasal 141 

Ayat (1) 
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Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Pasal 142 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 143 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Pasal 144 
 Huruf a 
 Cukup jelas 
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait 
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adala izin lokasi/fungsi ruang, 
amplop ruang, dan kualitas ruang. 

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, perlu 
dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan umum, khusunya di 
bidang perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan investasi dan daya saing daerah; melalui 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 3  tahun 2006 Paket Kebijakan 
Perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
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Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah pemberian legalitas kepada 
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk 
izin maupun tanda daftar usaha yang proses pengelolaan 
pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
penerbitan dokumen perizinan dilaksanakan dalam satu tempat yang 
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses 
dan dilayani melalui satu pintu dengan tujuan mewujudkan 
peningkatan kualitas pelayanan perizinan, meningkatkan akses yang 
lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan 
dan meningkatkan investasi dan daya saing daerah. 

Adapun sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu dan penanaman modal adalah terwujudnya pelayanan perizinan 
yang tepat, sederhana, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya 
peningkatan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pelayanan 
perizinan dan penanaman modal dan meningkatnya investasi dan 
daya saing daerah. 

 
Huruf c 

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk 
perizinan skala kecil/ individual sesuai dengan peraturan zonasi.  

Adapun penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan 
diberikan untuk perizinan skala besar/ kawasan karena dalam skala 
besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang 
dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. 

Insentif dapat diberikan antar-pemerintah daerah yang saling 
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan 
penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang 
dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah 
memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam 
mendukung perwujudan rencana tata ruang. 

Pemberian insentif ini mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dan 
disinsentif yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati dan/ atau 
keputusan bupati dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, 
standar, pedoman, dan kebijakan (NSPK) daerah. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 

Pasal 145 
Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur 
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk 
setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh 
dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas 
ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien 
dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan 
bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan. 

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan 
pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, 
pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan 
listrik tegangan tinggi. 
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Ayat (1) 
Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten mengacu pada arahan 
peraturan zonasi sistem provinsi dan digunakan sebagai pedoman bagi 
pemerintah kabupaten dalam hal : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan 

perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang 
wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah arahan 
peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya kabupaten; 
dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan 
perizinan, kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah 
Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 
strategis nasional dan provinsi berada pada kewenangan provinsi. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 146 

Cukup jelas 
 
Pasal 147 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 148 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 

Pasal 149 
Cukup jelas 

 
 
Pasal 150 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 
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Cukup jelas 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 151 
Cukup jelas 
 

Pasal 152 
Cukup jelas 
 

Pasal 153 
Cukup jelas 
 

Pasal 154 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 155 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Pasal 156 

Cukup jelas 
 
Pasal 157 

Cukup jelas 
 

Pasal 158 
Huruf a 
 Cukup jelas 
 
Huruf b 

Penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara 
terpadu dilakukan melalui proses pemberian rekomendasi dari provinsi 
kepada kabupaten/ kota.  

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 
 
Pasal 159 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Pasal 160 

Cukup jelas 
 

Pasal 161 
Huruf a 

RTH perkotaan memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan 
sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan 
pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, 
pembentuk citra kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan 
masyarakat, memberikan fungsi estetika dan edukasi, filter berbagai gas 
pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan 
konservasi sumberdaya genetis secara eks situs yang memiliki nilai 
intangible bagi masyarakat kota itu sendiri.  

Selain itu, RTH perkotaan turut berperan dalam membantu fungsi 
hidroorologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir.  
 

Huruf b 
Cukup jelas 

 
Huruf c 

Cukup jelas 
 

Pasal 162 
Cukup jelas 
 

Pasal 163 
Cukup jelas 
 

Pasal 164 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Pasal 165 
Cukup jelas 



71 
 

 
Pasal 166 

Cukup jelas 
 

Pasal 167 
Cukup jelas 
 

Pasal 168 
Cukup jelas 
 

Pasal 169 
Cukup jelas 
 

Pasal 170 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Pasal 171 

Cukup jelas 
 

Pasal 172 
Ayat (1) 
 Cukup jelas 
 
Ayat  (2)  

Huruf a 
Cukup jelas 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 

Huruf c 
Bangunan untuk pemantauan ancaman bencana, seperti bangunan 
pemantau dan menara pengawas 

 
Huruf d 

Cukup jelas 
 

Huruf e 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 
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 Cukup jelas 
 
Ayat (4) 
 Cukup jelas 
 
Ayat (5) 
 Cukup jelas 
 
Ayat (6) 
 Cukup jelas 
 

Pasal 173 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Pasal 174 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Pasal 175 
Cukup jelas 
 

Pasal 176 
Cukup jelas 
 

Pasal 177 
Cukup jelas 
 

Pasal 178 
Cukup jelas 
 

Pasal 179 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 



73 
 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 180 

Cukup jelas 
 

Pasal 181 
Cukup jelas 
 

Pasal 182 
Cukup jelas 
 

Pasal 183 
Cukup jelas 
 

Pasal 184 
Cukup jelas 
 

Pasal 185 
Cukup jelas 

 
Pasal 186 

Cukup jelas 
 
Pasal 187 

Cukup jelas 
 
Pasal 188 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Pasal 189 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Pasal 190 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 

Pasal 191 
Ayat (1) 

Huruf a 
Izin prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
surat izin yang diberikan oleh pemerintah/ pemerintah daerah untuk 
menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk 
diselenggarakan atau beroperasi, dengan ketentuan :  
a. izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan 

berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar 
dalam pemberian izin lokasi;  

b. izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan 
(SPPL); dan  

c. izin prinsip diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten.  

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 

Huruf c 
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk 
permohonan mendirikan bangunan, dengan ketentuan izin 
penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. 

  
Huruf d 

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan 
bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang, dengan ketentuan izin 
mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata 
ruang dan peraturan zonasi. 

 
Huruf e 
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Yang dimaksud izin lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan adalah ketentuan tentang perizinan yang 
diterbitkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang 
berwenang.  
 
Yang dimaksud izin usaha pengembangan sektoral terdiri atas : 
a. izin lingkungan; 
b. izin pemanfaatan daerah milik jalan; 
c. izin pengelolaan air bawah tanah;  
d. izin usaha perkebunan;  
e. izin usaha peternakan;  
f. izin usaha perikanan; 
g. izin usaha pertambangan;  
h. izin usaha industri; 
i. izin usaha pariwisata; 
j. izin usaha perdagangan; 
k. izin usaha hotel, penginapan, restoran, dan tempat rekreasi; dan 
l. izin usaha pengembangan sektoral lainnya yang disyaratkan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 
Ayat (8) 

Cukup jelas 
 
Ayat (9) 

Cukup jelas 
 

Pasal 192 
Cukup jelas 
 

Pasal 193 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Pasal 194 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 195 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 196 
Cukup jelas 
 

Pasal 197 
Ayat (1) 

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui 
penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) 
sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. 

Pengenaan disinsentif ini mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dan 
disinsentif yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati dan/ atau 
keputusan bupati dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, 
pedoman, dan kebijakan (NSPK) daerah. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Pasal 198 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
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Ayat (6) 

Huruf a 
  Cukup jelas 
 
Huruf b 
  Cukup jelas 
 
Huruf c 

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa 
pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah 
dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang 

 
Huruf d 
  Cukup jelas 
 
Huruf e 
  Cukup jelas 
 
Huruf f 
  Cukup jelas 
 
Huruf g 

Pembongkaran bangunan dimaksud dapat dilakukan secara sukarela 
oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi yang 
berwenang. 

 
Huruf h 

 Cukup jelas 
 
Huruf i 
  Cukup jelas 
 

Pasal 199 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 
Ayat (8) 
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Cukup jelas 
 
Ayat (9) 

Cukup jelas 
 
Ayat (10) 

Cukup jelas 
 

Pasal 200 
Cukup jelas 

 
Pasal 201 

Cukup jelas 
 
Pasal 202 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 203 
Ayat (1) 

Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan 
hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 
pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara 
dengan baik.  
 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 204 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 205 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
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Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
 

Pasal 206 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 207 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
 
Ayat (8) 

Cukup jelas 
 

Ayat (9) 
Cukup jelas 

 
Pasal 208 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Pasal 209 
Cukup jelas 

 
Pasal 210 

Cukup jelas 
 

Pasal 211 
Cukup jelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 
NOMOR …. 
 


	Penetapan Kota Cibadak sebagai PKL perkotaan  memperhatikan potensi Cibadak dengan kegiatan-kegiatan utama saat ini yang sudah berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan/ jasa, pusat  jasa pemerintahan dan pusat jasa publik...
	Pelarangan bertambahnya industri besar baru pada PKL Cibadak mengingat daya dukung dan daya tampung di PKL Cibadak sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan industri besar. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk perkembangan ...
	Penetapan Jampangtengah sebagai PKL perdesaan memperhatikan peran dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yan...
	Penetapan Jampangkulon sebagai PKL perdesaan memperhatikan peran dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang...
	Penetapan Sagaranten sebagai PKL perdesaan memperhatikan peran dan fungsinya sebagai PKL Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang b...
	Penetapan Cicurug sebagai PKLp memperhatikan peran dan fungsinya yang akan dipromosikan menjadi PKL sehingga diharapkan nantinya akan mempunyai fungsi pelayanan lokal yang mempunyai ciri tertentu. Perkotaan Cicurug akan dikembangkan menjadi kawasan pe...
	Penetapan Cisaat dan Sukaraja sebagai PPK memperhatikan peran dan fungsinya selain sebagai PPK yang mendukung PKL Cibadak juga sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan dan beberapa ke...
	Penetapan Surade sebagai PPK memperhatikan peran dan fungsinya selain sebagai PPK yang mendukung Jampangkulon sebagai PKL, yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi di kecamatan yang bersangkutan dan bebe...
	Huruf a
	Penetapan 17 kota kecamatan di wilayah Utara didasarkan atas pertimbangan peran dan fungsinya sebagai PPL (yang mendukung Cicurug, Cisaat dan Sukaraja sebagai PPK dan/ atau Cibadak sebagai PKL), yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang me...
	Huruf b
	Penetapan 21 kecamatan di wilayah Selatan didasarkan atas pertimbangan peran dan fungsinya sebagai PPL (yang mendukung Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten sebagai PKL dan/ atau Surade sebagai PPK), yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi lok...
	Rencana pola ruang kawasan budidaya, diatur dengan ketentuan :
	a. menetapkan kawasan budidaya yang diatur, yaitu meliputi :
	1. kawasan budidaya adalah kawasan dimana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktivitas untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran; dan
	2. kawasan budidaya yang diatur adalah kawasan tempat manusia yang beraktivitas dengan batasan-batasan tertentu (batasan itu dapat berupa jenis kegiatan, volume, ukuran, tempat (site), dan atau metode pengelolaannya).
	b. menetapkan kawasan budidaya yang diarahkan, yaitu meliputi :
	1. cara pemanfaatan lahan kawasan budidaya yang diarahkan tidak dinyatakan dengan tegas bahkan seringkali pengarahan dilakukan secara sektoral.
	2. kawasan yang diarahkan umumnya berada diluar perkotaan karena sebagian besar lahan perkotaan sudah diatur.
	3. Hal ini berarti kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah yang kondisinya memiliki kriteria untuk diarahkan (salah satu kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah mendorong masyarakat berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau daya dukung laha...
	c. menetapkan kawasan budidaya yang dibebaskan, yaitu meliputi :
	1. kawasan budidaya yang dibebaskan adalah kawasan yang tidak diatur atau diarahkan secara khusus. Kawasan ini biasanya berada diluar kota dan tidak ada pemasalahan dalam penggunaan lahan dan bukan daerah persawahan beririgasi teknis (dapat digunakan ...
	2. apabila digunakan menjadi kawasan dengan penggunaan khusus (industri, permukiman, peternakan skala sedang dan besar dll) harus terlebih dahulu mendapat izin apabila hal tersebut disetujui peruntukannya menjadi berubah dan lokasi itu menjadi kawasan...
	d. membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan masyarakat; dan
	e. memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan di daerah-daerah hulu suatu DAS.
	a. izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi;
	b. izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL); dan
	c. izin prinsip diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
	a. izin lingkungan;
	b. izin pemanfaatan daerah milik jalan;
	c. izin pengelolaan air bawah tanah;
	d. izin usaha perkebunan;
	e. izin usaha peternakan;
	f. izin usaha perikanan;
	g. izin usaha pertambangan;
	h. izin usaha industri;
	i. izin usaha pariwisata;
	j. izin usaha perdagangan;
	k. izin usaha hotel, penginapan, restoran, dan tempat rekreasi; dan
	l. izin usaha pengembangan sektoral lainnya yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

