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Masukan terhadap RPP Penyelenggaraan Penataan 
Ruang  
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)  
 

 
BAGIAN/BAB/PASAL 

 
USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN 

 
PENJELASAN 

 
Bab I Ketentuan Umum 
Pasal 1 angka 37 

Usulan Perubahan: 

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok 
orang termasuk masyarakat hukum adat yang 
memiliki karakteristik khas, kelompok masyarakat 
lokal yang menjalankan tata kehidupan bergantung 
pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil 
tertentu, kelompok masyarakat perikanan 
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya 
dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, 
dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah 
lain, dalam penyelenggaraan penataan ruang.  

Memadukan antara definisi masyarakat 
pada pasal 1 angka 37, 63, 64  

Bab I 
Pasal 1 angka 38 

Menambahkan: 

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara 
Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup 
berkelompok secara harmonis sesuai hukum 
adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur 
dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat 
hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan 
pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum 
dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara 

Pasal 17 UU CK, pada angka 2 : ketentuan 
pasal 6 diubah sehingga berbunyi sbb 
Pasal 6 : Penataan Ruang diselenggarakan 
dengan mempertimbangkan : 

a. Kondisi wilayah NKRI yang rentan 
terhadap bencana 

b. Potensi SDA, SDM & sumber daya 
buatan, kondisi ekonomi, sosial 
budaya, politik, hukum, pertahanan 
keamanan, lingkungan… 
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turun temurun. dimana kelompok-kelompok 
tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan 
tanah daratan, lautan dan lingkungan hidup, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dalam 
penyelenggaraan penataan ruang dan 
memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun 
temurun. 

c. … 

Pengakuan dan perlindungan masyarakat 
hukum adat di Indonesia diatur dalam 
UUD45 dan beberapa aturan antara lain 
Permendagri 52/2014. 

Bab I 
Pasal 1 Angka xx 

Menambahkan:  

22. Wilayah Masyarakat Hukum Adat merupakan 
hak ulayat masyarakat hukum adat yang 
melingkupi hak persekutuan yang dipunyai atas 
suatu wilayah tertentu dimana merupakan 
lingkungan hidup para warganya meliputi hak 
untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan 
air/laut/pesisir serta isinya berdasarkan kearifan 
lokal. 

Pada pasal 194, pasal 206 , pasal 207 RPP 
Penyelenggaraan Penataan Ruang 
menyebutkan wilayah MHA dan Kearifan 
lokal. Jika ada dalam batang tubuh maka 
perlu diberikan penjelasan pada ketentuan 
umum 

Bab I 
Pasal 1 Angka 68 

Menghapus: 

68. Hari adalah hari kerja.  

Tidak subtantif dan tidak juga diatur dalam 
batang tubuh  

Bab I 
Pasal 6 

Menambahkan ayat baru diantara ayat (1) dan 
ayat (2): 

(2) Muatan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang mencakup ruang darat, disusun secara 
sinergis dengan Menteri yang menyeleggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agraria 

Konsistensi dengan bunyi ayat (1) yang 
menyebutkan penataan ruang melingkupi 
ruang darat, ruang laut dan ruang udara. 
Pada ayat (2) dan ayat (3) telah disebutkan 
ruang laut dan ruang udara. 
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BAB II. PERENCANAAN 
TATA RUANG 
Pasal 56 

Pasal 56  

(1) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali 
RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 
(1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah 
menyampaikan permohonan peninjauan kembali 
rencana tata ruang kepada Menteri. 

  
(2) Terhadap permohonan peninjauan kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan berupa :  

         

a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai 
dengan masa berlakunya; atau 

b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.  
           

(3) ………………… 

 

Perencanaan tata ruang darat dan laut 
sebaiknya diintegrasikan dalam Bab. II 
Perencanaan Tata Ruang untuk 
memastikan keterpaduan rencana 
(Perwujudan keterpaduan penataan ruang 
yang mencakup ruang darat dan ruang laut 
dilakukan melalui penyusunan rencana tata 
ruang yang memuat arahan spasial 
pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara 
termasuk ruang dalam bumi secara 
terintegrasi dalam satu dokumen rencana). 
 
Dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali 
RTR harus menyampaikan permohonan 
kepada Menteri dan Menteri memberikan 
rekomendasi dalam jangka waktu 1 bulan?  
 
Masukan: sebaiknya pelaksanaan PK tetap 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang 
lebih memahami kondisi keruangannya 
(sesuai PP 15/2010). Hal ini juga akan 
mengurangi beban kementerian untuk 
melakukan evaluasi cepat terhadap 
provinsi/kabupaten/kota. Kementerian 
sebaiknya tetap menjalankan fungsinya 
dalam pembinaan ke daerah.    
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BAB II 
Pasal 16 ayat (1)  
huruf f, g, h 

Usulan perubahan: 
 
f. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 
 
g. Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota 
 
h. Arahan Peruntukan Ruang Pada Sempadan 
Pantai, Sungai, Situ, Danau, Embung, Waduk, dan 
Mata Air 

Pada RPP Pasal 16 ayat (1) huruf a sudah 
memuat Tujuan, Kebijakan dan Strategi; 
maka huruf f sebaiknya tidak perlu 
mencantumkan kebijakan sebagaimana 
tercantum dalam huruf a. 
 
 

BAB II 
Pasal 16 ayat (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i dimuat dalam rencana tata ruang wilayah 

provinsi secara terintegrasi.  

 

Berdasarkan bunyi Pasal 16 ayat (2), 

penting menjadi pertimbangan sbb: 

Integrasi RZWP-3-K sebagaimana termuat 
dalam RPP Pasal 16 ayat (2) sebaiknya 
diintegrasikan dalam lingkup muatan 
substansi dari Pasal 16 ayat (1) huruf a 
hingga huruf h. Jika muatan RZWP-3-K 
dimuat terpisah dari lingkup muatan 
substansi tersebut maka unsur integrasinya 
tidak akan terpenuhi; rencana tata ruang 
darat dan laut hanya akan dipersandingkan 
dalam satu dokumen namun tidak benar-
benar diintegrasikan menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan.  
 

BAB II 
Pasal 20 ayat (1) huruf f dan 
huruf g 
 

Usulan perubahan: 
 
f. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten 
g. Pengembangan Wilayah Kabupaten 

 

Pada RPP Pasal 20 ayat (1) huruf a sudah 
memuat Tujuan, Kebijakan dan Strategi; 
maka huruf f sebaiknya tidak perlu 
mencantumkan kebijakan sebagaimana 
tercantum dalam huruf a. 
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BAB II 
Pasal 24 ayat (1) huruf f 

Usulan perubahan: 
 

f.  Pengembangan Kawasan Strategis Kota 
g. Pengembangan Wilayah Kota 

Pada RPP Pasal 24 ayat (1) huruf a sudah 
memuat Tujuan, Kebijakan dan Strategi; 
maka huruf f sebaiknya tidak perlu 
mencantumkan kebijakan sebagaimana 
tercantum dalam huruf a. 

 
BAB II 
Pasal xx 

Usulan penambahan:  

Pasal xx: 

(1) Dalam penyusunan rencana tata ruang, 

pemerintah wajib memasukkan peta-peta 

partisipatif, termasuk peta wilayah adat, yang 

dihasilkan masyarakat  

Alternatif : Pengintegrasian Peta Wilayah 

Adat yang disusun secara partisipatif yang 

dihasilkan masyarakat dan/atau ditetapkan 

oleh pemerintah/pemerintah daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai memasukkan 

peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

Pasal 17 UU CK, pada angka 2 : ketentuan 
pasal 6 diubah sehingga berbunyi sbb 
Pasal 6 : Penataan Ruang diselenggarakan 
dengan mempertimbangkan : 

a. Kondisi wilayah NKRI yang rentan 
terhadap bencana 

b. Potensi SDA, SDM & sumber daya 
buatan, kondisi ekonomi, sosial 
budaya, politik, hukum, pertahanan 
keamanan, lingkungan… 

 

Pasal 194, pasal 206 , pasal 207 RPP 

Penyelenggaraan Penataan Ruang 

menyebutkan wilayah MHA dan Kearifan 

local. Jika ada dalam batang tubuh maka 
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perlu diberikan penjelasan pada ketentuan 

umum 

BAB III 

PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 61 ayat (8) 

 

 

(8) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) 

diterbitkan oleh Menteri. 

Temuan:  
Pasal 61 ayat (8) akan berdampak pada 
berkurangnya akuntabilitas dan 
transparansi dalam pelaksanaan 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
karena tahapan konfirmasi, rekomendasi 
dan persetujuan terhadap Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sepenuhnya 
menjadi kewenangan Kementerian, dan 
terpusat di Kementerian. Sehingga ada 
peluang untuk penyalahgunaan 
kewenangan. 
 
Pertimbangan:  
Pasal 59 ayat (1) (2) pelaksanaan 
pemanfataan ruang diselenggarakan untuk 
keberlangsungan kehidupan masyarakat 
secara berkualitas dan mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan.  
 
Masukan terhadap Pasal 61 ayat (8): 
Sebaiknya pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang tetap 
melibatkan daerah dan Masyarakat yang 
lebih memahami kondisi keruangannya. 
Pendelegasian kewenangan ke daerah akan 
meningkatkan akuntabilitas dan 
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transparansi pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal ini perlu 
diatur dalam aturan turunan yang lebih 
rinci. 

BAB III 

Pasal 63 ayat (1) 
Usulan perubahan: 

(1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat 

(1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian 

rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan 

RDTR dan RTRW P/K. 

Pertimbangan: Perencanaan tata ruang 

yang berjenjang memungkinkan adanya 

lokasi kegiatan pada lingkup RTRW P/K, 

sehingga konfirmasi KKPR sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf a 

sebaiknya tidak hanya mengacu kepada 

RDTR, tetapi juga mengacu kepada RTRW 

P/K.  

BAB IV 

PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 88 ayat (2) huruf a 
dan b 
 

Usulan penambahan ayat:  
 

Pasal 88  

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat (3) menghasilkan:  

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai 
dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang; atau  

Pertimbangan:  
 
Dalam RPP Pasal 85, pengendalian 
pemanfaatan ruang hanya akomodir KKPR, 
pemberian insentif dan disinsentif dan 
sanksi. Peraturan zonasi tidak diakomodir, 
sementara perizinan sudah terakomodir 
dalam KKPR.  
 
Pengaturan zonasi berfungsi untuk 
mengukur antara kegiatan pemanfaatan 
ruang dengan kesesuaian pemanfaatan. 
Tidak adanya peraturan zonasi akan 
berdampak pada tidak tersedianya tools 
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b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang.  

(2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 
dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, menghasilkan rekomendasi untuk 
dilakukan audit tata ruang dan/atau pengenaan 
sanksi administratif.  

(3) Pengaturan zonasi sebagai acuan dalam 
menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian 
kegiatan pemanfaatan ruang, selanjutnya diatur 
melalui Peraturan Menteri atau peraturan NSPK. 

untuk melihat kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan dan kesesuaian ruang. KKPR 
belum secara lengkap dan rinci mencakup 
hal ini.  
 

BAB IV 

Pasal 157  
 

Usulan penambahan ayat antara ayat (5) dan 
ayat (6): 

(5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan upaya penyelesaian sengketa yang 
melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan 
solusi untuk disepakati oleh pihak yang 
bersengketa.  

(6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (5) meliputi pihak yang bersengketa, 
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, 
tim ahli/akademisi dan pihak lain yang 
berkompeten 

Penting dalam RPP ini memberikan kejelasan 
siapa saja yang dapat dilibatkan dalam 
mediasi, rekonsiliasi dalam proses 
penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian 

sengketa penataan ruang diatur dengan 
peraturan Menteri. 

BAB V PENGAWASAN 
PENATAAN RUANG 

Pasal 168 

 

 

Terhadap penataan ruang yang diselenggarakan 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan dukungan peningkatan 
kinerja penyelenggaraan penataan ruang.  

 

Ada perbedaan mendasar pada Pasal 168 
ayat (2) dimana penyelenggaraan yg tidak 
sesuai akan diberikan dukungan 
peningkatan kinerja. Hal ini berbeda dg psl 
204 PP15 merujuk psl 57 UU 26/2007 
dimana lebih mengedepankan sangsi bagi 
penyelenggaraan yg tidak sesuai. Perubahan 
mendasar ini sangat penting dan menjadi 
tugas yang harus jelas pada 
badan/Lembaga/unit Inspektorat Tata 
Ruang baik di pusat maupun daerah yg 
nantinya akan diatur dalam Permen.  

 
 

BAB V 

Pasal 169 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan penataan 
ruang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dapat membentuk inspektur tata ruang 
di pusat dan daerah.  

(2) Kriteria dan tata cara pembentukan, tugas, dan 
tanggung jawab inspektur tata ruang diatur 
dengan peraturan Menteri 

Pertanyaan: Bagaimana keterkaitan 
Inspektur TARU dengan TKPRD Penataan 
Ruang? Perlu digambarkan lebih jelas 
nantinya dalam Peraturan Menteri 
 

BAB VI PERENCANAAN 
RUANG LAUT 

Pasal 179 ayat (11) 

Dapat disempurnakan menjadi: 
 
Ayat (11): Jangka waktu penyelesaian materi 
teknis dokumen final RTRL sebagaimana 

Ayat (11): Penyusunan materi teknis RTRL 
dilakukan beramaan dengan penyusunan 
materi teknis RTRWN. 
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 dimaksud pada ayat (10) menyesuaikan dengan 

jangka waktu penyusunan dan penetapan 
RTRW nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2).  

 

(memastikan muatan antara RTRL dan 
RTRWN sinergi maka dapat disusun 
bersamaa) 
 
 

Pasal 177 Materi teknis RTRL paling sedikit memuat:  

a. kebijakan dan strategi Pengelolaan Ruang 
Laut;  

b. rencana Struktur Ruang Laut;  
c. rencana Pola Ruang Laut;  
d. ketentuan atau kriteria dan arahan 

pemanfaatan ruang di wilayah yurisdiksi;  
e. lokasi KSN;  
f. lokasi KSNT;  
g. lokasi Kawasan Antarwilayah;  
h. arahan pemanfaatan ruang laut; dan  
i. arahan pengendalian pemanfaatan ruang 

laut.  

 

Pasal 194 ayat (2) (2)  Materi teknis RZWP-3-K memperhatikan:  

a. alokasi ruang untuk akses publik;  
b. alokasi ruang untuk kepentingan nasional;  
c. rencana pembangunan jangka panjang dan 

menengah daerah provinsi yang yang terkait 
dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. 

Temuan: 
 
Muatan substansi materi teknis RTRL cukup 
signifikan dengan muatan substansi materi 
teknis RTRW; sementara muatan substansi 
materi teknis RZWP-3-K cukup berbeda 
dengan muatan substansi RTRW. 
 
Masukan: 
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d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

dengan rencana tata ruang wilayah provinsi 
dan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota; 

e. keterkaitan antara Ekosistem darat dan 
Ekosistem laut dalam satu bentang alam 
ekologis (bioekoregion);  

f. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi 
yang telah nilai penting dan strategis untuk 
kepentingan nasional ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan;  

g. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas 
dibawah 100 km2 (seratus kilometer 
persegi).  

h. kajian lingkungan hidup strategis;  
i. ruang penghidupan dan akses kepada 

nelayan kecil, nelayan tradisional, 
pembudidaya ikan kecil, dan petambak 
garam kecil;  

j. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan 
kearifan lokal; dan  

k. data daerah rawan bencana; dan  
l. pemanfaatan ruang pesisir dan/atau laut 

yang memiliki  

 

Untuk mempermudah proses integrasi 
antara RTRW dan RZWP-3-K maka 
sebaiknya dilakukan: 
  
1) Sinkronisasi Pasal 177 matek RTRL 

dengan  pasal 194 matek RZWP-3-K 
 
Sehingga integrasi antara RTRW dan RZWP-
3-K dapat dilakukan dengan mudah karena 
muatan substansi mateknya sudah selaras.  

BAB VII 

PEMANFAATAN RUANG 
LAUT 

Usulan perbaikan: 
 
(coret ..Laut) 
 

Bab III pemanfaatan ruang darat dan Bab 
VII pemanfaatan ruang laut, sehingga 
menjadi PEMANFAATAN RUANG meliputi 
darat, laut udara 
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Pasal 206 ayat (1) 
 

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang Laut tidak dapat diberikan apabila 
lokasi yang dimohonkan berada di: 
a. zona inti di Kawasan Konservasi; dan/atau  
b. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat. 

2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang Laut di Kawasan Konservasi tidak 
diberikan di luar zona inti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kegiatan: 
a. pertambangan terbuka; 
b. Dumping (pembuangan); dan 
c. Reklamasi. 
(3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan 
Konservasi, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang Laut hanya dapat diberikan 
untuk: 
a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang 
ditetapkan oleh Presiden; dan/atau 
b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi. 
(4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi 
yang telah ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kelautan. 

Perlu adanya pengaturan tambahan terkait 
dengan pemetaan wilayah kelola hukum 
adat baik di darat maupun di laut secara 
bertahap untuk 
memastikan/mempermudah identifikasi  
bahwa KKPR yang tidak berada dalam 
wilayah kelola MHA. 
 

BAB X  Usulan penambahan ayat diantara ayat (1) dan ayat 
(2) sbb  

Pasal 253 RPP menghilangkan pasal 8 ayat 
(2) terkait mekanisme pelaksanaan 
pembinaan melalui mekanisme 
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PEMBINAAN PENATAAN 
RUANG  
Pasal 253 

(1) Pembinaan penataan ruang diselenggarakan 
secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  

(2) Pelaksanaan pembinaan penataan ruang dari 
Pemerintah kepada pemerintah daerah 
kabupaten/kota dapat dilakukan oleh pemerintah 
daerah provinsi melalui mekanisme 
dekonsentrasi.  

(3) Pembinaan penataan ruang dapat 
diselenggarakan dengan kerja sama antara:  

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
dan  

b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah dan masyarakat.  

 

dekonsentrasi. Artinya penataan ruang 
kewenangannya bersifat sentralistik, tidak 
ada lagi pelimpahan kewenangan berjenjang 
dalam pembinaan. Usulan bisa 
ditambahkan mekanisme pembinaan dari 
pempus, pemda dan masyarakat spt bunyi 
pasal 8 ayat (2) dalam PP15 
 
 

BAB XI  

KELEMBAGAAN 
PENATAAN RUANG 
Pasal 263 

Usulan penambahan ayat: 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang 
secara partisipatif, Pemerintah Pusat dapat 
membentuk Forum Penataan Ruang.  

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas untuk memberikan 
masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan 
penataan ruang.  

(3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan 
pembentukan Forum Penataan Ruang kepada 
Pemerintah Daerah provinsi dan 
kabupaten/kota.  

 
Istilah pendelegasian terhadap pembentukan 
forum dari Pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah kurang tepat. 
Istilah “forum” dapat difinisikan sebagai 
lembaga atau badan; wadah, sehingga 
terbentuknya suatu lembaga akan lebih 
baik jika diinisasi oleh pemerintah daerah 
itu sendiri buka dari pemerintah pusat. 
Saat ini telah ada TKPRD di daerah yang 
merupakan lembaga ad hoc forum 
penataan ruang. 
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USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN 

 
PENJELASAN 

 
(4) Pemerintah Pusat dapat membentuk tim 

koordinasi Kawasan Strategis Nasional dalam 
penyelenggaraan penataan ruang di Kawasan 
Strategis Nasional. 

(5) Pembentukan tim koordinasi Kawasan 
Strategis Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) selanjutnya diatur dalam 
peraturan menteri 

 

 
 
 
 
Mohon dicermati apakah tepat ayat 
(5)…secara teknis diatur melalui PERMEN?? 

BAB XI 

Pasal 264 

Pasal 264 
(1) Anggota Forum Penataan Ruang pada tingkat 

pusat terdiri atas perwakilan dari 
Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang.  

(2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri 
atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.  

(3) Anggota tetap Forum Penataan Ruang di 
daerah terdiri atas Kepala Organ Perangkat 
Daerah yang terkait penataan ruang berikut 
jajarannya yang ditunjuk.  

(4) Anggota tidak tetap Forum Penataan Ruang di 
daerah dapat terdiri atas perwakilan kalangan 
ahli, masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, 
dan/atau pelaku usaha setempat. 

 

Anggota dari forum tidak hanya perangkat 
daerah bidang penataan ruang namun 
meliputi lintas sektor sehingga keanggota 
tersebut sebaiknya dapat diatur lebih lanjut 
di peraturan turunan. Anggota forum 
penataan ruang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing daerah. 
 
Siapa Forum Penataan Ruang ? Forum 
terinisiasi oleh kebutuhan daerah setempat 
yg di inisiasi oleh PEmerintah daerah dalam 
hal ini provinsi atau kab/kota.  
 
Apakah fungsi dan Peran TKPRD berbeda 
dengan Forum Penataan Ruang ? 
Perlu di pertegas dalam pasal 263 ayat 2 
dalam Bab penjelasan, sehingga antara 



	 15	

 
BAGIAN/BAB/PASAL 

 
USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN 
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Forum Penataan Ruang dan TKPRD tidak 
tumpang tindih fungsinya.  
 
Dapat mendelegasikan apakah 
memungkinkan untuk menggunakan 
kalimat memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah ?  
 
Mengingat Forum adalah sebuah wadah 
yang terbentuk di daerah yang 
bersangkutan, yang di dorong sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah daerah, 
bukan dari pusat.  
 

BAB XII KETENTUAN LAIN-
LAIN 

Pasal 266 

Pasal 266 

(1) Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang yang 
termasuk dalam kelompok UMK dengan jenis 
usaha berisiko rendah, tidak memerlukan 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.  

(2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa 
kegiatan usahanya telah sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang.  

(3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, 
kegiatan pemanfaatan ruangnya ditertibkan 
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah.  

Catatan  
UMK tidak memerlukan  kesesuaian keg 
Pemanfaatan, perlu ada penjelasan 
pembatasan UMK 
 
Mengaju dari UU No 11 ttg CK  
 
Akses terhadap sumberdaya hutan bagi 
koperasi dan badan usaha milik desa, 
berdasarkan UUCK, hanya dapat dilakukan 
dengan cara bekerjasama dengan usaha 
besar, yaitu badan usaha milik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) 
dan swasta yang dapat memperoleh 
perizinan berusaha.  
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 Dapat di singkornisasikan antara UU CK no 

11 dgn RPP nya.  
  
Apakah itu berarti ada pembatasan dalam 
pelaksanaan UKM  nantinya sudah tertutup 
untuk membuka akses manfaat hutan bagi 
masyarakat lokal dan adat?  
 
Lihat Kembali di BAB IX RPP pasal 251-252 
lihat pasal 65 UU No 11 CK 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 273  

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai 
berlaku:  
 
 a. 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); dan  

 b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 
Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-
Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, 
tambahan lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 5151)  

  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Bila melalui RPP ini PP 15/2010 dan PP 
62/2010 di hapus,  
 
Bagaimana keterkaitannya dengan UU No 
26/2007 ttg Tata Ruang ; UU 39/2009 ttg 
KEK, dan UU no 41 / 1999 ttg kehutanan ; 
PP 24/2018 ttg OSS, PP27/2012 ttg 
perijinan ; PP 13 /2017 ttg perubahan PP no 
26 ttg Tata Ruang Nasional 

 


