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PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

 

NOMOR 09 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

 KABUPATEN  SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2010 – 2030 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

  

Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah 

Kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, 

lautan dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung 

didalamnya yang merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara 

terpadu antara sektor, daerah dan masyarakat, untuk 

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan 

berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, 

berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun 

Rancangan Tata Ruang Wilayah; 

 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 

antara sektor, daerah  dan masyarakat maka rencana tata ruang 

wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; 

 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 

nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf  c perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram 

Bagian Timur Tahun 2010-2030; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4169); 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 

dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara 

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3721); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4592); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Tata Ruang Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

SERAM BAGIAN TIMUR 

dan  

BUPATI  SERAM BAGIAN TIMUR 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH  KABUPATEN  TAHUN 2010 – 2030. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 

2. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur  yaitu 

Bupati  Seram Bagian Timur dan Perangkat Daerah Seram Bagian Timur. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara 

termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia 

dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

kehidupannya. 

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

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya. 

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

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang 

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

13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 
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14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata 

ruang. 

15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  yang selanjutnya disingkat RTRW 

Kabupaten  adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten. 

 

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan 

/ atau aspek fungsional. 

18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan 

pelayanan pada tingkat wilayah. 

19. Pusat Kegiatan Wilayah adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.  

20. Pusat Kegiatan Lokal adalah pusat permukiman kota sebagai pusat jasa, pusat 

pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai jangkauan pelayanan pada 

tingkat wilayah. 

21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 

22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala antar Negeri. 

23. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu wilayah 

dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan di dalamnya mempunyai 

hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana 

perhubungan darat dan atau yang terkait oleh system jaringan sungai atau 

perairan sebagai prasarana perhubungan air. 

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 

25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. 

27. Kawasan perNegerian adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 

tempat permukiman perNegerian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 

dan kegiatan ekonomi. 

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial, dan kegiatan ekonomi. 

29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan. 

30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 

yang sengaja ditanam. 
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31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

32. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat 

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain 

dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

 

33. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang 

timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat 

dan bergerak. 

34. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

 

35. Daya Dukung lingkungan hidup adalah : kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;  

 

36. Daya Tampung lingkungan hidup adalah : kemampuan lingkungan hidup untuk 

menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

kedalammya;  

 

BAB II 

Asas, Kedudukan dan Ruang Lingkup 

Pasal 2  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berasaskan: 

a. keterpaduan; 

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 

c. keberlanjutan; 

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 

e. keterbukaan; 

f. kebersamaan dan kemitraan; 

g. perlindungan kepentingan umum; 

h. kepastian hukum dan keadilan; 

i. akuntabilitas. 

Pasal 3 

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Seram Bagian Timur 

merupakan: 

a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan menjadi matra ruang 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

b. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan dokumen perencanaan lainnya; 

c. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten serta rencana rinci tata 

ruang. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur  

meliputi : 
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a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 

b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan 

diwilayahnya yang terkait dengan kawasan perNegerian dan sistem jaringan 

prasarana wilayah kabupaten; 

 

c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten 

dan kawasan budidaya kabupaten; 

d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; 

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama 

jangka menengah lima tahunan; dan  

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 

disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

BAB III 

Wilayah dan Jangka Waktu Perencanaan  

Pasal 5  

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian 

Timur adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi enam  

kecamatan yaitu : 

a. Kecamatan Bula 

b. Kecamatan Seram Timur 

c. Kecamatan Werinama 

d. Kecamatan Pulau-pulau Gorom 

e. Kecamatan Wakate  

f. Kecamatan Tutuk Tolu  

Pasal 6 

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

(dua puluh) tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2030; 

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; 

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam 

skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau 

perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi dan/ atau wilayah kabupaten 

yang ditetapkan dengan Undang-Undang rencana tata ruang wilayah kabupaten 

ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  

 
BAB IV 

 
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

WILAYAH KABUPATEN  

 
Bagian Pertama 

V  i  s  i 

Pasal 7 
 

Visi Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah ; 

Terwujudnya wilayah Kabupaten sebagai ruang yang  aman, nyaman, produktif dan 



 

8 
 

berkelanjutan berbasis sumberdaya kepulauan yang mendukung terwujudnya 

masyarakat yang rukun, adil, sejahtera, maju dan mandiri. 

 
 

Bagian Kedua 
M   i   s    i 

Pasal 8 

 

(1) Untuk mewujudkan visi rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ditetapkan misi rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

(2) Misi penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan 

agar berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan; 

b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan dengan memperhitungkan sumberdaya manusia;  

c. Mewujudkan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 

d. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung terwujudnya masyarakat 

Kabupaten yang rukun, adil, sejahtera, maju dan mandiri. 

 
Bagian Ketiga 

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten 
Pasal 9 

 

Penataan ruang wilayah Bertujuan untuk :  

Mewujudkan pemanfaatan ruang yang efisien, serasi dan seimbang dengan 

penggunaan sumber daya alam, untuk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui  pengembangan wilayah berbasis sumber daya kepulauan pada bidang 

perikanan, pertambangan, dan Perkebunan. 

 

Bagian Keempat 

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 10 

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten; 

(2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi: 

a. Percepatan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan 

(perikanan, pertambangan dan perkebunan) dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat;  

b. Penataan pusat-pusat pengembangan di setiap wilayah sesuai dengan wilayah 

hukum dengan didukung sistem transportasi yang memadai dengan 

meningkatkan dan membangun prasarana transportasi di samping membuka 

hubungan dengan kantong-kantong produksi baru; 

c. Penciptaan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan 

kawasan budidaya yang berbasis mitigasi bencana; 
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d. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui 

daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas 

lingkungan hidup dan efisiensi kawasan. 

 

Bagian Kelima  

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 11 

(1) Strategi untuk mempercepat pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor 

unggulan (perikanan, pertambangan dan perkebunan) dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal  10 ayat (2) huruf 

a, terdiri atas: 

a. meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial di Ibu kota Kabupaten; 

b. mengembangkan kesatuan ekonomi dan prasarana wilayah; 

c. meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah kabupaten; 

d. meningkatkan interaksi ekonomi antar kota-kota; 

e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana 

energi dan telekomunikasi. 

(2) Strategi untuk menata pusat-pusat pengembangan di setiap wilayah sesuai 

dengan wilayah hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal  10 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas: 

a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan disektor unggulan; 

b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kota di ibu kota kabupaten dan ibu 

kota kecamatan; 

c. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi  ibu kota kabupaten 

definitif; 

d. mengembangkan jaringan sarana prasarana transportasi (darat, laut, dan 

udara) dan  pintu jamak (multigate-system); 

(3) Strategi untuk menciptakan keserasian antara pelestarian Kawasan Lindung dan 

pemanfaatan Kawasan Budidaya yang berbasis mitigasi bencana, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal  10 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 

a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam di darat 

maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan 

ruang wilayah; 

b. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di 

Kabupaten  yang meliputi cagar alam, cagar budaya serta kawasan-kawasan 

lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung dan kawasan rawan 

bencana; 

c. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas 

di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; 

d. melindungi dan menjaga kawasan bencana serta mengidentifikasi kawasan 

evakuasi bencana. 
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(4) Strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak 

melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan  

 

kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal  10 ayat (2) huruf d, terdiri atas: 

a. memantapkan dan pengendalian dilakukan agar fungsi kawasan lindung dalam 

pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam; 

b. mengupayakan optimalisasi sumberdaya.  

 

BAB V 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 12 

 
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur tersusun atas 

konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang 
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 
25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan 

Pasal 13 
 

(1) Sistem perkotaan kabupaten Seram Bagian Timur, terdiri atas: 

a. Pembagian wilayah pengembangan; dan 
b. Hirarki perkotaan. 

(2) Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di kabupaten Seram Bagian Timur 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 
a. Wilayah Pengembangan – I, dengan pusat pengembangan di Kota Bula 

(Kecamatan Bula, kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Bula Timur). 
Kegiatan yang akan dikembangkan di WP I meliputi pemerintahan 
kecamatan, pertambangan, perkotaan, permukiman, pertanian, peternakan, 

perdagangan dan pariwisata,; 

b. Wilayah Pengembangan – II, dengan pusat pengembangan di Kota 
Werinama (Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwa lalat). Kegiatan  

yang akan dikembangkan di WP II  adalah perkotaan, pemerintahan 
Kecamatan, permukiman, perdagangan, perkebunan, peternakan, 
Perikanan, pertambangan dan pariwisata;   

c. Wilayah Pengembangan – III, dengan pusat pengembangan di Kota 
Geser (Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Kelimuri). Kegiatan yang 
akan dikembangkan di wilayah ini meliputi pemerintahan kecamatan, 

perkebunan, perikanan perdagangan dan jasa dan pariwisata; 

d. Wilayah Pengembangan – IV, dengan pusat pengembangan di Kota 
Kataloka (Kecamatan PP Gorom dan Kecamatan Pulau Panjang). Kegiatan 
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yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, 

perkebunan, perikanan perdagangan dan jasa dan pariwisata; 

e. Wilayah Pengembangan – V, dengan pusat pengembangan di Kota 
Waras-Waras (Kecamatan Tutuk Tolu) Kegiatan yang akan dikembangkan di  

 

wilayah ini adalah pemerintahan, pemerintahan kecamatan, perkebunan, 

perikanan, perdagangan & jasa, pariwisata; dan 

f. Wilayah Pengembangan – VI, dengan pusat pengembangan di Kota 
Tamher Timur (Kecamatan Wakate dan Teor). Kegiatan yang akan 

dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, 
perikanan, perdagangan dan jasa dan pariwisata. 

(3) Hirarki perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  terdiri atas : 

a. Kota Bula dan Kota Werinama sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);  
b. Kota Geser , Kota Kataloka  dan Dataran Hunimua sebagai Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL); 
c. Kota Tamher Timur, Atiahu, Kelimuri, Wai  ketan Baru, Wisa Len, Rumoi, 

Kilkoda dan Kota Waras-waras sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 

d. Pusat PeNegerian sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: 
Batuasa, Urung, Kwaos, Keliga, Selagor, Kian, Danama,  Waru, 
Amarsekaru, Miran, Nama Len, Utta, dan Lahema. 

(4) Dataran Hunimua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipromosikan 
menjadi PKW; 

(5) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas mempunyai 
fungsi dan kewenangan seperti terlihat pada Lampiran II. 

 
 

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten  

Pasal 14 
 

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) meliputi sistem prasarana utama dan sistem prasarana 
lainnya. 

(2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri 

atas: 
a. sistem jaringan transportasi darat; 
b. sistem jaringan transportasi laut; 

c. sistem jaringan transportasi udara. 
(3) Sistem prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri 

atas:  

a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan; 
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; 

c. rencana sistem jaringan sumber daya air; 
d. rencana sistem jaringan persampahan; 

 

Paragraf 1 
Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Pasal 15 

 
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a  meliputi: 

a. Jaringan jalan; 
b. Jaringan penyeberangan; 
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(2) Jaringan jalan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a di 

atas, dikelompokkan berdasarkan fungsi jalan; 
(3) Jaringan jalan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a di 

atas, juga meliputi trayek angkutan umum dan terminal; 

 
 

(4) Jaringan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 
atas, meliputi: 
a. Jalan strategis nasional rencana; 

b. Jalan arteri primer; 
c. Jalan kolektor primer;dan 
d. Jalan lokal primer.  

 
Pasal 16 

 

(1) Jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) 
huruf a meliputi ruas jalan Bula – Werinama; 

(2) Jalan arteri primer  yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 15 ayat (4) huruf b meliputi ruas: 
a. Banggoi – Bula; 
b. Bula – Masiwang; dan 

c. Atiahu – Dihil. 
(3) Rencana pengembangan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada pasal 15 

ayat (4)  huruf b dengan ruas :  
a. Bula – Dawang; 
b. Werinama – Air Nanang; dan  

c. Air Nanang – Hunimua. 
(4) Rencana pengembangan jalan kolektor primer  sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 15 ayat (4) huruf c meliputi : 

a. Werinama – Bemo; 
b. Bemo – Atiahu; 
c. Werinama – Banggoi; 

d. Isiriun – Bati; 
e. Bula – Sumber Agung; dan 
f. Matakabo – Banggoi. 

g. Jalan Lingkar Pulau Gorom; 
h. Jalan Lingkar Pulau Kesui; 
i. Jalan Lingkar Amarsekaru; 

(5) Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 
ayat (4), huruf d meliputi :  
a. Jalan Lingkar Pulau Panjang; 

b. Jalan Lingkar Pulau Teor; 
c. Jalan Lingkar Pulau Seram Laut. 

 

Pasal 17 

 

(1) Rencana pengembangan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud      
dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi: 

a. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); 
b. Trayek Antar Perkotaan. 

(2) Rencana pengembangan trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, meliputi : 
a. Bula – Masohi; 

b. Bula – Piru;  
c. Bula – Ambon; 
d. Liliama – Tehoru; 
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e. Banggoi – Kobisonta. 

(3) Rencana pengembangan trayek antar perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, meliputi :  
a. Bula – Waru; 

b. Bula – Banggoi;  
c. Bula – Matakabo; 

d. Werinama – Liliama; 

e. Werinama – Kilmuri;  

f. Werinama – Bula via Trans Tengah; 

g. Hunimua – Air Kasar; 

h. Hunimua – Waru; 

i. Air Nanang – Kilmuri;  

j. Air Nanang – Hunimua via pantai; 

k. Air Nanang – Hunimua via daratan;   

l. Air Nanang – Air Kasar; 

 

Pasal 18 
 

Rencana pengembangan terminal angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (3) meliputi: 
a. Terminal Bula; 
b. Terminal Hunimua; 

c. Terminal Werinama; 
d. Terminal Air Nanang (Baroa); 
e. Terminal Jakarta Baru; dan 

f. Terminal Kuffar. 
 

Pasal 19 

 
(1) Rencana jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)  

huruf b diarahkan sebagai angkutan massal bagi perpindahan manusia dan 

kendaraan, sekaligus dimasa yang akan datang dapat meningkatkan fungsi trans 
Maluku secara bertahap dengan orientasi pelayanan publik meliputi: 

a. Rencana dermaga penyeberangan; 
b. Rencana rute jaringan penyeberangan. 

(2) Rencana dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diatas, meliputi: 
a. Dermaga Werinama; 
b. Dermaga Air Nanang (Baroa); 

c. Dermaga Geser; 
d. Dermaga Kotasiri; 
e. Dermaga Amarsekaru; 

f. Dermaga Kesui; 
g. Dermaga Pulau Panjang; 
h. Dermaga Teor; 

(3) Rencana rute jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b diatas, meliputi: 
a. Air Nanang – Geser; 

b. Geser – Pulau Panjang 
c. Pulau Panjang Amar sekaru; 
d. sekaru– Kota Siri; 

e. Kota Siri - Kesui; 
f. Kesui - Teor 

g. Werinama – Hunimua; 
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h. Werinama – Ambon; 

i. Amar Watu – Kesui. 
 
 

Paragraf 2 
Sistem Jaringan Transportasi Laut 

Pasal 20 

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) 

huruf b ditujukan untuk mendukung hubungan antar wilayah di Kabupaten, yaitu 

untuk menghubungkan antar pusat-pusat  kegiatan. 

(2) Rencana pembangunan pelabuhan baru berdasarkan fungsinya meliputi :  

a. pelabuhan utama (trunk port); 

b. pelabuhan pengumpan (feeder port). 

(3) Rencana pembangunan pelabuhan utama (trunk port) berada di: 

a. Kecamatan Bula; 

b. Kecamatan Werinama; 

c.  Air Nanang (Baroa) 

(4) Rencana pelabuhan pengumpan (regional) meliputi:  

a. Pelabuhan Bula; 

b. Pelabuhan Geser;  

c. Pelabuhan Ondor; 

d. Pelabuhan Kesui; 

(5) Rencana pelabuhan pengumpan (lokal) meliputi:  

e. Pelabuhan teor; 

f. Pelabuhan Kelimuri;  

g. Pelabuhan Kesui; 

h. Pelabuhan Air Kasar; 

i. Pelabuhan Amarsekaru; 

j. Pelabuhan Pulau panjang; 

k. Pelabuhan Kotasiri; 

l. Pelabuhan Air Kasar; 

(6) Rencana pengembangan jalur transportasi laut di pelabuhan utama meliputi:  

a. Bula – Fakfak – Sorong – Manokwari – Raja Ampat; 

b. Werinama – Tehoru – Ambon. 

c. Air Nanang (Baroa) – Geser – Kesui – Tual; 

d. Air Nanang (Baroa) – Fakfak – Sorong; 

e. Air Nanang (Baroa) – Aimas (Papua Barat); 

f. Air Nanang (Baroa) – Sofifi (Maluku Utara);  

g. Air Nanang (Baroa) – Manado 

h. Air Nanang (Baroa) -  Baubau - Makassar 

i. Air Nanang (Baroa) – Surabaya 

 

Paragraf 3 
Sistem Jaringan Transportasi Udara 

Pasal 21 

 
(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf c meliputi bandar udara dan rute penerbangan; 
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(2) Rencana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas melayani 

penerbangan untuk umum, sehingga dapat digunakan masyarakat kabupaten 
secara keseluruhan; 

 

(3) Rencana bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas 
berlokasi di Kecamatan Tutuk Tolu (Kufar); 

(4) Bandar udara Bula merupakan bandar udara yang melayani penerbangan khusus; 
(5) Rencana rute penerbangan umum meliputi: 

a. Kufar – Ambon 

b. Kufar – Banda - Ambon 
c. Kufar - Manokwari 
d. Kufar – Tual - Fak Fak  

e. Kufar – Raja Ampat 
f. Kufar – Sorong 
g. Kufar – Manukwari 

h. Kufar – Maluku Utara – Tual 
i. Kufar – Baubau - Makassar 

 

 
Paragraf 4 

Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan 

Pasal 22 

(1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf a meliputi : 
(a) Pembangkit listrik; 
(b) Jaringan prasarana energi yang meliputi: jaringan pipa minyak dan gas 

bumi, dan jaringan transmisi tenaga listrik. 
(2) Peningkatan dan penambahan kapasitas daya listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a di atas di Kabupaten dapat berupa pembuatan: 

a. pembangkit listrik mikro hidro pada Sungai Bubi, Sungai Masiwang, Sungai 
Bobot, Sungai Fufa, Sungai Balansai, dan sungai-sungai lain yang dapat 
dijadikan sebagai pembangkit listrik mikro-hidro; 

b. Peningkatan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel ( PLTD ) 
skala besar di Kota Bula dan Dataran Hunimua; 

c. Peningkatan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) skala 

kecil di setiap kecamatan;  
d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah pegunungan 

dan  kepulauan di setiap kecamatan;   

e. Pembangkit listrik berbasis sumberdaya lokal utamanya pada pulau-pulau kecil 
dan daerah terpencil, yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
maupun pihak swasta dan masyarakat. 

(3) Pengembangan jaringan kelistrikan pada ayat (1) huruf b diselaraskan dengan 
pengembangan pusat kegiatan, pusat produksi dan pusat distrisbusi sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta mengacu pada RTRWN 
dan RTRW Provinsi Maluku;  

(4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten untuk 

menyalurkan tenaga listrik antara sistem yang menggunakan kawat saluran 
udara, dan atau kabel diperlukan untuk menyalurkan energi hasil dari pembangkit 
listrik sebagaimana disebutkan pada ayat (2); 

(5) Rencana peningkatan jaringan dan penambahan kapasitas daya listrik untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Timur pada seluruh kecamatan. 

(6) Rencana pengembangan jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mengantisipasi terhambatnya pasokan BBM 
melalui jalur darat dan laut; 
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(7) Rencana pengembangan jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) di atas meliputi pembangunan : 

 

a. Instalasi produksi, yang berfungsi untuk menyalurkan minyak dan gas bumi 

dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan;  
b. Jaringan pipa distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan minyak dan gas 

bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen. 
c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi dalam wilayah Kabupaten berada di Kota 

Bula. 

 
Paragraf 5 

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 23 
 

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf b diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan 
pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, permukiman 
penduduk dan sarana pelayanan kota; 

(2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi prasarana telematika dengan 
sistem wireless untuk wilayah kepulauan, dan sistem seluler dan sistem satelit; 

(3) Rencana pengembangan jaringan telepon seluler pada semua kecamatan 

sehingga seluruh wilayah dapat terjangkau layanan telekomunikasi. 

Paragraf 6 

Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air 
Pasal 24 

 

(1) Rencana sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (3) huruf c meliputi wilayah sungai, jaringan irigasi, jaringan air baku, 
jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir; 

(2) Rencana wilayah sungai untuk ketersediaan air baku dan air bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi: 
a. Wae Matakabo; 

b. Wae Bubi; 
c. Wae Lola; 
d. Wae Fufa; 

e. Wae Masiwang; 
f. Wae Balansai; 
g. Wae Bobot. 

(3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, 
meliputi:  
a. Waesamet; 

b. Akibobo; 
c. Waeketam Baru; 

d. Jakarta Baru; 
e. Sumber Agung; 
f. Jembatan Basah; 

g. Waekudal/ Batuasa; dan  
h. Werinama. 

(4) Rencana pengembangan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di atas, meliputi:  
a. Kecamatan Bula, pada Sungai Bubi, Sungai Lola Besar,Wae Fufa, Wae Salas, 

dan Sungai Nama Timur; 

b. Kecamatan Seram Timur, pada Wae Selagor, Wae Semoa, Wae Keta;  
c. Kecamatan Pulau Gorom, pada Amarwatu, Amarsekaru, Kataloka dan Miran;  
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d. Kecamatan Werinama, pada Sungai Balansai, Wae Siva, Wae Tum,Wae Kaba 

dan Wae Kudal; 
 
 

e. Kecamatan Wakate, pada Effa, Lahema, Amar, Guliar, Tanah Baru, Tamher 
Warat, Tamher Timur, dan Pulau Teor; 

f. Kecamatan Tutuk Tolu, pada Sungai Masiwang. 
(5) Rencana pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di atas, meliputi:  

a. Kecamatan Bula: Bula, Waru, Belis, Solan, Dawang, Salas, Banggoi, Jembatan 
Basah, Wai  matakabo, dan Sumber Agung,; 

b. Kecamatan Seram Timur: Geser, Negeri Kian Laut dan Negeri Urung, Kilmuri, 

Kwaos, Kian Laut, Kian Darat, Kefing dan Kellu; 
c. Kecamatan Werinama : Bemo, Batuasa, Tobo, Osong, Gusalaut, Werinama, 

Hatumeten, Lapela elnusa, dihil, Polin dan Tum; 
d. Kecamatan PP Gorom : Amarsekaru, Kinali, Tinarin, Kilkoda, Pulau Panjang,  

Dai, Kataloka, Pulau Manawoka, Amarwatu dan Derrak; 
e. Kecamatan Tutuk Tolu : Negeri Danama, Air Kasar, Kilbat, Kilmoy,  Kufar dan 

Gah; 
f. Kecamatan Wakate : Teor, Effa, Guliar, Tanah Baru, Tamher Timur, Tamher 

Warat,  Amar Laut, dan Lahema, Utta. 
(6) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas, meliputi seluruh sungai yang ada di Kabupaten . 
 

 
Paragraf 7 

Rencana Sistem Jaringan Persampahan 
Pasal 25 

 
Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(3) huruf d meliputi: 
a. Pembangunan dan atau perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan 

Bula, Pulau Gorom, Werinama, Seram Timur, Tutuk Tolu dan Wakate dengan pola 
Sanitary Land-fill; 

b. Penambahan jumlah tempat penampungan sementara (TPS) dan perluasan 
jangkauan pelayanan di setiap wilayah kecamatan; 

c. Pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat 
pemisahan jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat 
mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat umum di setiap kecamatan; 

d. Pemerintah daerah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih 
tegas mengenai pembuangan sampah ini, antara lain memberikan denda kepada 
pihak yang membuang sampah sembarangan, sistem retribusi sampah, dan tarif 
pengelolaan. 

 
Paragraf 8 

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Pasal 26 

 

(1) Kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e berupa sistem perpipaan, instalasi pengolahan air 
limbah, pengolahan Lumpur, dan mobil tangki sebagai cadangan dalam keadaan 

darurat; 
(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi: 

a. air limbah domestik; 
b. air limbah industri. 

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 

atas yaitu dengan kolam aerasi. 
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(4) Sistem pengelolaan air limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diatas, dilakukan berdasarkan  jenis industri 
(5) Pengeolalan limbah cair industri dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten. 

 
 

(6) Khusus perusahaan minyak yang berlokasi di Bula, pengelolaan air limbah 
dilakukan secara komunal dengan memamakai sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah) yang dibuat dengan system PIT. 

 
 
 

BAB VI 
 

RENCANA POLA RUANG WILAYAH 

Bagian pertama 
Umum 

Pasal 27 

 
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten  meliputi: 

a. Kawasan lindung;  

b. Kawasan budidaya. 
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten  digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kedua 
Kawasan Lindung Kabupaten  

Pasal 28 
 

Kawasan lindung Kabupaten  sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a 

sebagaimana dalam lampiran III meliputi : 
a. Kawasan hutan lindung; 
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;  

c. Kawasan perlindungan setempat; 
d. Kawasan suaka alam dan cagar alam; 
e. Kawasan rawan bencana alam; 

f. Kawasan lindung geologi; 
g. Kawasan lindung lainnya. 
 

Pasal 29 
 

Kawasan hutan lindung di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a 
tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih  96.878 Ha. 

 

Pasal 30 
 

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya di Kabupaten  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdapat pada kawasan resapan air 
yang berada pada seluruh wilayah hutan yang tersebar di seluruh kecamatan. 

Pasal 31  

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c 
meliputi:  
a. Kawasan sempadan pantai; 
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b. Kawasan sempadan sungai; 

c. Kawasan lindung spiritual; 
d. Kawasan lindung kearifan lokal; 
e. Kawasan lindung yang berada diatas kemiringan 40% 

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 
Kecuali Daerah Pemukiman yang sudah ada meliputi : 

a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter 
dari titik pasang tertinggi ke arah darat; 

 

b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam 
atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. 

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas 

meliputi : 
a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 

(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 

b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; 
dan 

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. 

(4) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di 

Negeri Bati di Kecamatan Seram Timur, Kampung Lama dan Esiriun di Kecamatan 
Pulau Gorom; 

(5) Kawasan lindung kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
yaitu “Sasi”, yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten; 

(6) Tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lebih 40% dan terletak pada kawasan 

budidaya dan pemukiman ditetapkan menjadi kawasan lindung; 
 

Pasal 32 

 
(1) Kawasan suaka alam di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

d meliputi: 

a. Kawasan hutan mangrove yang terdistribusi di Kecamatan Gorom terdapat di 
Pulau Negeri Kataloka, Pulau Panjang, dan amarsekaru dengan luas kurang 
lebih 29.347 Ha;   

b. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Seram Timur terdistribusi di Kuamor, 
Negeri Airnanang dan Pulau Keffing dengan luas kurang lebih 7.650 Ha;  

c. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Bula terdistribusi di Negeri Bula dan 

dusun di sekitarnya, Negeri Englas , Banggoi, Hote, dan di Pulau Parang 
dengan luas kurang lebih 32.492 Ha;  

d. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Werinama terdapat di Negeri Bemo 

dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 5.719 Ha.  
e. Suaka alam laut di Karang Bais; 

f. Habitat lebah madu yang berada di Negeri Werinama dan Tum – Kecamatan 
Werinama. 

(2) Kawasan cagar alam di Kabupaten  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

d meliputi:  
a. Kawasan terumbu karang di sepanjang perairan pulau-pulau kecil di Kepulauan 

Watubela, PP. Gorom, Pulau Geser, Pulau Kefing, Pulau Geser, Pulau Seram 

laut, Pulau Gova Pulau Parang dan Pulau Karang Bais; 
b. Kawasan konservasi populasi Rusa yang berada pada Negeri Atiahu Kecamatan 

Werinama; 

c. Kawasan Taman Buru pengembangbiakan satwa Rusa yang berada pada 
Dusun Nif – Negeri Dawang Kecamatan Bula; 

d. Kawasan Pulau Akat yang terdapat populasi Burung Kenari. 
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Pasal 33 

 
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e secara 
keseluruhan ditetapkan sebagai zonasi multi risiko bencana yang mempunyai  kriteria 

rendah, sedang dan tinggi, meliputi: 
a. Di muara DAS Masiwang dan Wai  bobot berpotensi untuk terjadinya banjir yang 

mengakibatkan sedimentasi di wilayah sekitarnya.  
 
b. Daerah rawan gempa tektonik adalah di Bula, Waru, Masiwang dan kawasan 

sebelah utara pulau-pulau kecil di Kecamatan Seram Timur yakni Pulau Geser, 
Gorom, Manawoka dan Madorang. 

c. Di bagian selatan yakni di Undur, Kilmuri, Batuasa serta Banda dan sekitamya 

yang merupakan daerah batas lempeng tektonik adalah daerah rawan tektonik 
berskala besar berpeluang terjadi tsunami.  

d. Daerah  sekitar Pulau Igar, Pulau Kon, Pulau Panjang dan antara Pulau Geser dan 

Pulau Keffing yang terimbas oleh arus eddies.  
e. Daerah muara sungai Masiwang dan Salas berpotensi untuk terjadinya bencana 

pelayaran karena adanya "saaru".  

f. Daerah rawan abrasi pantai berada di daerah Kepulauan Gorom, Watubela dan 
Werinama; 

g. Daerah rawan banjir berada di dusun aketernate,dusun waimatakabo,dusun 

banggoi pada DAS wai bobi,wae bolifar,desa salas wae salas,wae kola,wae mer, 
dusun kufar dalam DAS wae masiwang dan wae bobot. 

 
Pasal 34 

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf f meliputi 

kawasan sekitar mata air yang tersebar di seluruh  mata air di Kabupaten; 
 

Pasal 35 

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g meliputi: 
a. Kawasan Pulau Karang Bais, sebagai taman bawah laut. 
b. Kawasan Pulau Akat, sebagai taman bawah laut; 

c. Kawasan Pulau Igar, sebagai taman bawah laut.; 
d. Kawasan Pulau Kurkof sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut; 
e. Kawasan Pulau Baam sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut. 

 
 

Bagian Ketiga 
Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur  

Pasal 36 
 

Kawasan budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. Kawasan hutan rakyat; 
c. Kawasan peruntukan pertanian; 

d. Kawasan peruntukan perkebunan; 
e. Kawasan peruntukan perikanan; 
f. Kawasan peruntukan pertambangan; 

g. Kawasan peruntukan industri; 
h. Kawasan peruntukan pariwisata; 
i. Kawasan peruntukan permukiman. 
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Paragraf 1  
Kawasan Peruntukkan Hutan produksi  

Pasal 37 

 
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a 

meliputi: 
(1) Kawasan hutan produksi terbatas  berada pada: 

a. Kecamatan Bula; 

b. Kecamatan Werinama; 
c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan Tutuk Tolu. 

(2) Kawasan hutan produksi tetap berada pada: 
a. Kecamatan Bula; 
b. Kecamatan Werinama; 

c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan Tutuk Tolu. 

 

(3) Kawasan hutan produksi konversi berada pada: 
a. Kecamatan Bula; 
b. Kecamatan Werinama; 

c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan Pulau Gorom; 

e. Kecamatan Tutuk Tolu. 
 

Paragraf 2  

Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat 
Pasal 38 

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b 

meliputi : 
a. Kecamatan Bula: Dusun Sesar dan Wai  lola, Dusun Nif, Negeri Belis, Negeri 

Waru dan Negeri Banggoi; 

b. Kecamatan Seram Timur: Negeri Kian Darat, Kian Laut,n Negeri Kwaous, 
Negeri Urung, dan Kilmury; 

c. Kecamatan Gorom: Negeri Miran, Negeri Amarwatu, Negeri Amar dan Negeri 

Nama; 
d. Kecamatan Werinama: Negeri Werinama, Negeri Hatumeten, Negeri Batuasa, 

dan Negeri Atiahu; 

e. Kecamatan Tutuk Tolu: Dusun Kufar, Negeri Gah, Negeri Danama dan Negeri 
Kilga; 

f. Kecamatan Wakate:  Negeri Ilili dan Negeri Amarlaut. 

 
Paragraf 3  

Kawasan Peruntukkan Pertanian 
Pasal 39 

 

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c 
meliputi: 
g. Pertanian lahan basah; 

h. Pertanian lahan kering; 
i. Hortikultura. 

(2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 

berada pada Kecamatan Werinama dan Bula; 
(3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b di atas 

berada pada: 

a. Kecamatan Bula; 
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b. Kecamatan Werinama; 

c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan P.P. Gorom; 
e. Kecamatan Tutuk Tolu; 

f. Kecamatan Wakate; 
(4) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas berada 

pada: 
a. Kecamatan Bula; 
b. Kecamatan Werinama; 

c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan P.Gorom; 
e. Kecamatan Tutuk Tolu; 

f. Kecamatan Wakate. 
 

Paragraf 4 

Kawasan Peruntukkan Perkebunan 
Pasal 40 

 

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d 
untuk komoditi kelapa, cengkeh, pala, kakao dan kopi sebagaiman dalam lampiran III  
meliputi: 

a. Kecamatan Bula; 
b. Kecamatan Werinama; 

c. Kecamatan Seram Timur; 
d. Kecamatan P.Gorom; 
e. Kecamatan Tutuk Tolu; 

f. Kecamatan Wakate. 
 

Paragraf 5 

Kawasan Peruntukkan Perikanan 
Pasal 41 

 

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e  
meliputi: perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan. 

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di atas berada di perairan Pulau-Pulau Gorom, Seram Timur, Bula, Werinama, 
Tutuk Tolu dan Wakate, dengan batas wilayah tangkapan 4 mil dari garis 
pantai. 

(3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di atas berada pada Kecamatan Bula, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan 
Tutuk Tolu, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate. 

(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
atas berada di Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Gorom dan Wakate  

 
Paragraf 6 

Kawasan Peruntukkan Pertambangan 

Pasal 42 
 

(1) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 huruf f meliputi:  mineral,  batu bara dan migas. 
(2) Kawasan peruntukan pertambangan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini berada 

pada:  

a. Kecamatan Bula; 
b. Kecamatan Werinama; 
c. Kecamatan Seram Timur; 

d. Kecamatan P. P. Gorom dan  
e. Kecamatan wakate 
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(3) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. Minyak di Kota Bula Kecamatan Bula; 
b. Lempung di W.Bobi, WAI   Balasai, dan W.Nief (Kecamatan Bula), Werinama 

dan Pantai Sisai – Pantai Fufa; 
c. Batu Gamping (marmer) di Negeri Gah, Negeri Selangor, Negeri Tah 

(Kecamatan Seram Timur), Pulau Kesui (Kecamatan P Gorom) dan Werinama; 
d. Emas di Kecamatan Bula; 
e. Zirkon di Pesisir pantai Bula, Geser dan Werinama; 

f. Batubara di Kecamatan Bula; 
 
 

(4) Sirtu di Wai Matakabo, Wai Bobi, Wai   Lola Besar, Wai  Fufa, Wai Bula Besar, Wai 
Botifar, Wai Kola, Wai Nief (Kecamatan Bula), Wai Koba, Wai Nolt, Wai Mud, Wai 
Nawil, Wai   Nusalaut, Wai Lita-lita, Wai Bobot (Kecamatan Werinama). 

Pengelolaan kawasan pertambangan meliputi : 
a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan 

potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya 

dengan kelestarian lingkungan; 
b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi 

sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan 

penimbunan tanah subur dan/ atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi 
lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan 

budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan 
hidup;  

c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan 

tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi /reklamasi lahan bekas 
penambangan. 

 

Paragraf 7 
Kawasan Peruntukkan Industri 

Pasal 43 

 
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, 

terdiri atas: industri sedang dan industri rumah tangga. 

(2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini berada diKecamatan Bula dengan jenis industri meubeul, Kecamatan Werinama 
dengan jenis industri meubel dan anyaman, Kecamatan Seram Timur dengan jenis 

industri pengolahan ikan, udang dan rumput laut, Kecamatan P Gorom dengan 
jenis industri pengolahan ikan, udang dan rumput laut, dan pala, Kecamatan 
Tutuk Tolu dengan jenis industri pengolahan ikan, udang dan rumput laut, 

Kecamatan Wakate dengan jenis industri pengolahan ikan, udang dan rumput laut 
dan pala; 

 
(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat di seluruh kecamatan. 

Paragraf 8 
Kawasan Peruntukkan Pariwisata 

 

Pasal 44 
 

(1) Kawasan pariwisata di Kabupaten  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf 

h, terdiri atas: 
a. Pariwisata budaya; 
b. Pariwisata alam; 

(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 
ini berada pada :  
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a. Kecamatan Seram Timur; 

b. Kecamatan Bula;  
c. Kecamatan Pulau Gorom; 
d. Kecamatan Werinama; 

e. Kecamatan Tutuk Tolu; 
f. Kecamatan Wakate. 

(3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini 
berada pada :  
a. Kiffura, Keffing, Urung, di Kecamatan Seram Timur; 

b. Amarsekaru dan Gorom, di Kecamatan Pulau Gorom; 
 
 

c. Tobo, Hatumete, Negeri Osong, dan Batu Asah di Kecamatan Werinama; 
d. Engias, Sesar, Wai  hul, Hote/ Silohan, Pulau Parang di Kecamatan Bula. 
e. Pulau Akat di Kecamatan Tutuk Tolu; 

f. Pulau Igar, Pulau Baam dan Pulau Kurkof di Kecamatan Wakate. 
 

Paragraf 9 

Kawasan Peruntukkan Permukiman 
Pasal 45 

 

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf i, meliputi : kawasan permukiman penduduk dan kawasan transmigrasi.  

(2) Kawasan peruntukan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, 
meliputi seleruh kawasan permukiman di Kabupaten , sebagaimana terlihat 
pada Peta Pola Ruang pada lampiran III 

(3) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berada pada: 
(a) Kecamatan Bula; 
(b) Kecamatan Werinama. 

(4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini meliputi: permukiman perkotaan dan permukiman perNegerian 

 

 
 

BAB VII 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

Bagian pertama  
Rencana Kawasan Strategis 

Pasal 46 
 

(1) Penetapan kawasan strategis kabupaten dilakukan berdasarkan kepentingan: 
a. Ekonomi; 

b. Sosial budaya; 
c. Pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi; 
d. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

e. Pertahanan dan kemanan. 
 

(2) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis.  
 

Pasal 47  

 
Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 46 huruf a meliputi : 

a. Kawasan Potensial tumbuh cepat terdiri atas Dataran Hunimua, Kecamatan 
Bula, dan Kecamatan P.P. Gorom; 
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b. Kawasan Agropolitan terdiri atas : 

 
1. Sektor pertanian dengan komoditas unggulan padi yang berada pada Wai  

matakabo, Wai  samet, Akibobo, Wai  ketan Baru, Jakarta Baru, Sumber 

Agung di Kecamatan Bula, Wai  kudal/ Batu Asah, dan Kecamatan 
Werinama; 

2. Sektor perkebunan meliputi : 
a. Komoditas unggulan kelapa yang berada pada Kecamatan Bula dan 

Kecamatan Werinama; 

b. Komoditas unggulan biji pala yang berada pada Kecamatan Pulau 
Gorom, Kecamatan Wakate, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan 
Werinama, dan Kecamatan Tutuk Tolu. 

 
3. Sektor peternakan dengan komoditas peternakan sapi potong berada pada 

Kecamatan Bula dan Kecamatan Werinama dan Kecamatan Seram Timur; 

c. Kawasan pengembangan terpadu bahari terdiri atas Kecamatan Seram Timur, 
Kecamatan P.P. Gorom, Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate; 

d. Kawasan pengembangan ekonomi wisata terdiri atas : 

1. Wisata pantai berada pada : 
a) Pantai Gumumae, Pantai Englas, Pantai Sesar, Pantai Wai hul di 

Kecamatan Bula; 

b) Pantai Terapung di  Kecamatan Seram Timur; 
c) Pantai Tobo di Kecamatan Werinama. 

2. Wisata bahari berada pada : 
a) Pulau Karang Bais dan Pulau Parang di Kecamatan Bula; 
b) Kifura, P. Masanggrat, P. Marlau, P. Seram Laut, P. Kifar, P. Madoran, 

P. Kidan di Kecamatan Seram Timur; 
c) P. Manawoka, P. Kon, P. Garogos, P. Neden, P.Nukus dan P. Panjang 

di Kecamatan P. Gorom; 

d) P. Akat di Kecamatan Tutuk Tolu; 
e) P. Igar, P. Baam dan P. Furkap di Kecamatan Wakate.  

3. Potensi wisata alam berada pada : 

a) Pantai Englas, Tanjung Sesar, Pantai Wai  hul di Kecamatan Bula; 
b) Kifura, Keffing dan Gunung Boy di Kecamatan Seram timur; 
c) Pantai Tobo, Goa Marsegu, Danau Hatumete, Air Terjun Sakait, Batu 

Asah dan Air Dingin Tum di Kecamatan Werinama; 
d) Pulau Akat di Kecamatan Tutuk Tolu; 
e) Pulau Igar, pulau Baam dan Pulau Furkop di Kecamatan Wakate. 

 
Pasal 48 

 

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 46 huruf b terdiri atas : 

a. Wai Ketan Baru di Kecamatan Bula; 
b. Gunung Bati di Kecamatan Tutuk Tolu; 
c. Monumen Tura Bali Goran Rium di Kecamatan P.P. Gorom. 

Pasal 49 

Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ 
atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c berada di 

Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Bula; 

Pasal 50 

Kawasan strategis untuk kepentingan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas : 
a. Kawasan cagar alam di Kecamatan Seram Timur; 
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b. Kawasan tangkapan air berada pada arah utara dan arah selatan yang 

bertemu menyatu di sungai Wae Bobot yang mengalir ke arah barat dan 
bermuara di Laut Banda, serta bertemu dan menyatu di Wae Mesiwang yang 
bermuara di Laut Seram, dan sungai-sungainya mengalir ke arah selatan dan 

bermuara di Laut Banda; 
c. Kawasan konservasi laut meliputi : 

1. Komunitas mangrove di Kecamatan P. Gorom (Negeri Kataloka, Pulau 
Panjang dan Danau Sole); 

2. Terumbu Karang di perairan Kecamatan P. Gorom, Kecamatan Werinama, 

perairan Kecamatan Seram Timur (Kwamor, perairan antara Kwaos dan 
Undur,  dan Pulau Madoran); 

3. Terumbu karang di perairan Kecamatan Bula (Hote, Pulau Parang dan 

Pulau Karang Bais); 

4. Terumbu karang di perairan Kecamatan Wakate ( Pulau Igar, Pulau Baam, 
Pulau Kurkof dan Pulau Uran) 

5. Kawasan laut yang berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat dan Fak-
Fak. 

 

Pasal 51 
 
Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan kemanan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 46 huruf e adalah kawasan Angkatan Darat 1502 
KABARESI yang terdapat di Negeri Englas Kecamatan Bula dan POLRES yang 

terdapat di Wai  lola - Kecamatan Bula; 
 

Pasal 52 

 
Lokasi kawasan strategis Kabupaten  dapat dilihat pada Lampiran IV dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
BAB VIII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH 

Pasal 53 
 

(1) Rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah diwujudkan melalui kegiatan 

pemanfaatan ruang wilayah; 
(2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; 

(3) Rencana pemanfaatan ruang Kabupaten  mencakup pengembangan struktur 
ruang, pengembangan pola ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup. 

 
Pasal 54 

 
(1) Program pengembangan struktur ruang meliputi : 

a. Program perwujudan pusat kegiatan; 

b. program perwujudan sistem prasarana; 
(2) Program perwujudan pola ruang meliputi : 

a. program perwujudan kawasan lindung kabupaten;  

b. program perwujudan kawasan budidaya kabupaten;  
(3) program perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi :  

a. Program perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi; 

b. Program perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; 
c. Program perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan 

sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi; 
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d. Program perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya 

dukung lingkungan hidup; 
e. Program perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan. 

 
(4) Program pengembangan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat dilihat pada Lampiran VI dan 
merupakan bagian yang tidak terlepas pisahkan dari peraturan daerah ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN  

RUANG WILAYAH KABUPATEN 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 55 

 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten  dilaksanakan secara 

terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. 

(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh 
Bupati Kabupaten . 

(3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang  meliputi : 
a. Ketentuan umum peraturan zonasi; 
b. Ketentuan perizinan; 
c. Ketentuan insentif dan disinsentif;  
d. Ketentuan sanksi administratif. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
Pasal 56 

 
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

merupakan pedoman dalam perumusan arahan peraturan zonasi yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 

(2) Arahan peraturan zonasi sistem kabupaten terdiri atas : 
a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan 
b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang. 

(3) Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud 
pasal 45 ayat (2) adalah sebagai berikut : 
a. Menetapkan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam Kawasan perkotaan minimal 

40 % dari luas kawasan perkotaan, 
b. Mempertahankan Q zero policy pada setiap Blok Peruntukan.  

(4) Arahan peraturan zonasi di Kabupaten  dapat dilihat pada lampiran V 
(5) Arahan Peraturan Zonasi menjadi pedoman penyusunan Zonasi. 
(6) Peraturan Zonasi akan disusun lebih lanjut dalam rencana rinci dan peraturan 

zonasi. 
(7) Peraturan zonasi akan ditetapkan sebagai peraturan daerah. 

Bagian Ketiga 
Ketentuan Perizinan 

Pasal 57 
 

(1) ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan 
ruang. 

(2) ketentuan perizinan berfungsi sebagai :  
a. alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian 

pemanfaatan ruang; dan 
b. rujukan dalam membangun. 

(3) jenis-jenis perizinan sebagaimana pada ayat (1) meliputi : 
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a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); 
d. izin mendirikan bangunan; dan 

 
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
a. perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan 

lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem 
prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas wilayah; 

b. perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air 
permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah; 

c. pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera 
mengurus izin, dengan dikenai denda; 

d. pemanfaatan yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai 
waktu yang ditentukan. 

 
 
 

Bagian Keempat 
Arahan Insentif dan Disinsentif 

Pasal 58 
 

(1) Insentif dan disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan 
memberikan/membatasi dalam penataan ruang. 
 

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup kegiatan: 
a. mengembangkan pusat kawasan stratregis; 
b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder; 

c. mengembangkan, menjaga kelestarian bangunan bersejarah, yang ditentukan; 
d. mengendalikan perkembangan di wilayah Kabupaten , yang sebagian besar 

dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi; 

e. mengendalikan pengembangan di sekitar Pusat Kota Bula; 
f. pengembangan ruang hijau terbuka; 

g. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;  
h. pengembangan kawasan industri; 
i. pengembangan permukiman. 

 
(3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 

diberikan antara lain dalam bentuk : 

a. keringanan pajak; 
b. pemberian kompensasi; 
c. imbalan; 

d. sewa ruang; 
e. penyediaan infrastruktur; 
f. kemudahan prosedur perizinan;  

g. penghargaan. 
 

(4) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 

antara lain dalam bentuk : 
a. pengenaan pajak yang tinggi; 
b. pembatalan penyediaan infrastruktur; 

c. pengenaan kompensasi;  
d. penalti. 
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Bagian Kelima 
 Arahan Sanksi 

Pasal 59 
 

(1) Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendaliaan pemanfaatan 
ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. 
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu 

mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagai berikut: 

a. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang, maka sanksi yang 
diberikan: 
b) peringatan/teguran; 

c) penghentian kegiatan; 
d) pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan;  
e) pencabutan tetap izin yang diberikan. 

b. pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, namun intensitas 
pemanfaatan ruang menyimpang, maka sanksi yang diberikan: 
a) penghentian kegiatan; 

b) pembatasan kegiatan pada luasan rencana yang ditetapkan. 
c. pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, namun bentuk pemanfaatan 

ruang menyimpang, maka sanksi yang diberikan: 

a) penghentian kegiatan;   
b) penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang. 

 
Pasal 60  

 

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi 
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten. 

Pasal 61 
 

Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 

berfungsi sebagai: 
a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan 

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan 

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

Pasal 62 

 
Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 
ditetapkan berdasarkan: 

a. hasil pengawasan penataan ruang;  
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; 

c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan 
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 
 

Pasal 63  
 

Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 

dilakukan secara berjenjang dalam bentuk: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan;  
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h. pemulihan fungsi ruang; dan 

i. denda administratif. 

Pasal 64 
 

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a diberikan oleh 
pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui 

penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  
 

Pasal 65 

 
Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b 
dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :  

a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, 

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

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan 
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan 
pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat 

penertiban; 
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian 
kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan 

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang 

melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak 
beroperasi kembali, sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk 
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 

ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

Pasal 66 
 

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 
huruf c dilakukan dengan langkah-langkah meliputi : 
a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari 

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

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan 
sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan 
memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada 
pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 

yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang 
akan diputus; 

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa 

pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai 
penjelasan secukupnya; 

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan 

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 
dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar 
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku. 
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Pasal 67  

 
Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf d dilakukan dengan 
langkah-langkah meliputi: 

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang 
berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi 
kepada pelanggar; 

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

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

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan 

lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi 
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata 
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

Pasal 68  
 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf e dilakukan dengan 

langkah-langkah meliputi: 
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang 

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

yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin 

pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pencabutan izin; 

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

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

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah 

dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan 

g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan 

pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 69 

 
Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf f dilakukan dengan 
langkah-langkah meliputi : 

a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang 
menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam 
rencana tata ruang yang berlaku; 

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

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

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

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

dibatalkan. 

Pasal 70 
 

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf g dilakukan 
dengan langkah-langkah meliputi : 
 

a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

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

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan 
segera dilaksanakan; dan 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 

melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan 
pembongkaran bangunan secara paksa. 

 

Pasal 71 
  

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf h dilakukan 
dengan langkah-langkah meliputi : 
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang 

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

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 

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

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

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

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan 

pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan 
penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihanfungsi 
ruang; dan 

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan 
pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan 

agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian 
hari. 

Pasal 72  

 
Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf i dapat 
dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi 

administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah 
kabupaten. 
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BAB X 

HAK  DAN KEWAJIBAN PERAN MASYARAKAT 

 

Pasal 73 

 

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten , masyarakat 

berhak: 

a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten , rencana 

tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan; 

c. Menikmati manfaat ruang dan /atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari 

penataan ruang; 

d. Memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

 

Pasal 74 

 

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang selain masyarakat mengetahui rencana tata 

ruang wilayah Kabupaten dari lembaran daerah masyarakat mengetahui rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/ 

pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat 

umum dan juga pada media masa, serta melalui pembangunan sistem informasi 

tata ruang. 

 

Pasal 75 

 

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai 

akibat penataan ruang sebagaiman dimaksud dalam pasal 70 pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang berlaku. 

 

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang 

terkandung didalamnya. Menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat 

dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. 
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Pasal 76 

 

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan 

status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana 

tata ruang wilayah Kabupaten  diselenggarakan dengan cara musyawarah antara 

pihak yang berkepentingan; 

 

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 77 

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten  masyarakat wajib; 

a. Berperan dalam memelihara kualitas ruang; 

b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 78 

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah 

baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara 

turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya 

dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang 

serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. 

 

Pasal 79 

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk : 

a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku; 

b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan 

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah 

kecamatan/kota; 
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c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kecamatan/kota; 

d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan; 

e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;  

f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan. 

Pasal 80 

 

(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi 

oleh Kepala Daerah. 

Pasal 81 

 

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk : 

a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi  

lebih dari satu wilayah kecamatan/kota di daerah, termasuk pemberian informasi 

atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan yang di maksud;  

b. Bantuan  pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban 

pemanfaatan ruang. 

 

Pasal 82 

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala 

Daerah dan pejabat yang berwenang. 

 

Pasal 83 

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antar sektor/ 

antar daerah bidang penataan ruang di bentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah; 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati. 

 

 

BAB XI 

PENYIDIKAN 

Pasal 84 

 

(1) Penyidik PegaWai   Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah Daerah 

diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
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a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b.  meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang 

penataan ruang; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; 

d.  meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang penataan ruang; 

g.  menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penataan 

ruang; 

i.  memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; 

k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 85 

 

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

diancam dengan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga 

mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam 

pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 86 

 

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2010 – 2030 

dilengkapi dengan dokumen RTRW kabupaten  Seram Bagian Timur dan peta dengan 

tingkat ketelitian minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam album peta , 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 87 

 

RTRW Kabupaten  Seram Bagian Timur akan digunakan sebagai pedoman 

pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD. 

 

Pasal 88 

 

RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 

digunakan sebagai pedoman bagi : 

 

a. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah 

kabupaten Seram Bagian Timur; 

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara 

wilayah kota dan kecamatan, serta keserasian antara sektor; 

c. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 

d. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten;  

e. Penataan ruang wilayah kota. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 89 

 

Sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, seluruh Peraturan Pelaksanaan yang 

berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan/ atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini 

BAB XV 

P E N U T U P 

Pasal 90 
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(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih  lanjut  

dengan Peraturan Bupati. 

 

(2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur. 

 

Ditetapkan di Bula 
pada tanggal  16 Juli 2012                           

         

                                                              BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 

 

 

                                                                           ABDULLAH VANATH 

 
Diundangkan di Bula  
pada tanggal 16 Juli 2012                          

  
       Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 

 
 
 

 
            SYARIF MAKMUR 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR  114    
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR 09 TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

KABUPATEN  TAHUN 2010 – 2030 

 

I. UMUM 
  
Ruang Wilayah Kabupaten  Seram Bagian Timur yang meliputi darat, laut dan 

udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan 
makluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan 
dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi 
kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang 
Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam pancasila sebagai dasar dan Falsafah 

Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika 
didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai 
pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan 

konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar 
sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

 
Kabupaten  yang lahir dan dimekarkan dari kabupaten Maluku Tengah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten  Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan 
otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai 

perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat 
hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Kabupaten  sejak terbentuk baru memiliki 6 (enam) Kecamatan dari hasil kajian 

dan analisa sangat perlu dilakukan pemekaran kecamatan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemekaran 
Daerah pada pasal 5 ayat 5 menjelaskan bahwa paling sedikit 5 (lima) kecamatan 

untuk pembentukan Kabupaten, dengan demikian Dusun/Petuanan diwilayah 
Kabupaten  dalam perencanaan dapat juga berubah status untuk dimekarkan 
menjadi/Negeri atau dengan sebutan lain, dan dari Negeri/Negeri dimaksud dapat 

dimekarkan menjadi kecamatan disesuaikan dengan proses keterkaitan 
perkembangan wilayah serta pertumbuhan. 

Kabupaten  dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis 

memiliki keanekaragaman ekosistim dan potensi sumber daya alam yang tersebar 
luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap 
memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan 

serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan  
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pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui 

penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif 
dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara 
berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna. 

 
Dengan baru pertama kali menegeriin rencana tata ruang wilayah Kabupaten, 

kota Bula sampai dengan saat ini masih menjadi tempat penyelenggaraan 
pemerintahan dan atas pertimbangan serta hasil analisa yang didasarkan pada 
rentang kendali, kelengkapan sarana, prasarana yang dimiliki serta faktor-faktor 

lainnya, kota Bula dianggap kota dengan hierarki I yaitu sebagai  ibu kota 
kabupaten dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan.      

 

II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pusat pengembangan adalah  

 Pasal  1 s/d Pasal  27 

 Cukup Jelas 
 

Pasal 25 huruf a  
Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah 
Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak 

ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup 
lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi 

syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari 
volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat. 
Dasar perencanaan : Untuk mencegah pengotoran lindi 

pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga 
rembesan air dapat dihindarkan.  

Pasal  25  

 Huruf b s/d huruf d  
   Cukup Jelas 

 

Pasal  26 ayat (1) s/d ayat (2) 
   Cukup Jelas 
 

    Ayat (3)  
yang dimaksud dengan kolam aerasi, berupa bak 
terbuka dengan mendapat bantuan oksigen untuk 

meningkatkan kandungan oksigen terlarut. Sistem ini 
pada beberapa bagian terjadi endapan pada  
dasar kolam. yang cukup luas dengan dinding kolam 

dari tanah maupun pasangan batu, prinsip kerjanya 
adalah menguraikan zat organik secara alamiah tanpa 

bantuan bahan kimia maupun tambahan oksigen.  
          

pasal 26 ayat (4) s/d ayat (6)  

 Cukup Jelas 
 
 

Pasal 27 s/d Pasal 32 
                      Cukup jelas  
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Pasal 33  

Huruf a s/d huruf d  
Cukup jelas  
 

Huruf e  
Yang dimaksud dengan saaru adalah daerah dangkal di 

antara dua pulau  
 

Huruf f 

Cukup jelas  
 
Pasal 34 s/d pasal 90  

Cukup jelas  
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