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BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR lc TAHUN 2OL4

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o.

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk mcmcnuhi kcbutuhan masyarakat tcrhaclaSr
pcnggunaan fasilitas dan layanan tclckomunikasi yang
scmakin mcningkat tclah mcndorong pcningkatan
pcmbangunan mcnara tclckomunikasi dan saranzr
pcndukungnya, sehingga untuk mcnjamin kcselamatan,
kcamanan, kcschatan, kcnyamanan clan cstctika di
masyarakat scrta mcnjaga kclcstarian fungsi lingkungan,
pcrlu dilakukan pcngcndalian mcnara tclckomunikasi di
Kabupatcn Situbondo;
bzrhwa untuk mcnccgah tcryadinya pcmbzingunan mcnara
tclckomunikasi yang ticlak scsuai dcngan kaiclah Larta

ruang, lingkungan dan cstctika, pcrlu dilakukan
pcngcndalian, pcnataan, pcmbinaan dan pcngawasan
tcrhadap pcmbangunan mcnara tclckomunikasi;
bahwa guna maksud scbagaimana climaksud pacia huruf er

dan huruf b, pcrlu mcmbcntuk l)craturan Dacrah tcntang
l)cnataan Mcnara'l'clckomun ikasi.

I)asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara l{cpublik
Indoncsia'l'ahun 1c145;

Undang-Undang Nomor 12 'lahun 19SO tcntang

b.

2.
l)cmbcntukan I)acrah-<iacrah Kabupatcn dalnm
Lingkungan l)ropinsi .Jawa 'l'imur (l,cmbaran Ncgatrzr
Itcpublik Indoncsia 'l'ahun 19S0 Nomor lg, ,l.ambahan

Lcmbaran Ncgara Itcpublik Indoncsia N<imor 9 dan Ilcrita
Nr:gara Itcpublik Ind<lncsia 'l'ahun 1950 Nomor 4l)
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scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia 'lahun
1965 Nomor 79, 'lambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia Nomor 273O);

3. Undang-Undang Nomor 5 'l'ahun 1960 tcntang Pcraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia 'lahun 1960 Nomor lO4, Tambahan Lcmbaran
Ncgara lRcpublik Indoncsia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor U Tahun 19Ul tcntang Kitab
Undang-Undang I Iukum Acara Pidana (l,embaran Negara
Rcpublik Indoncsia 'lahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lcmbaran Ncgara licpublik Indoncsia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktck Monopoli dan Pcrsaingan Usaha Tidak Schat
(Lembaran Ncgara Itcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33,'lambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor
381 7);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang .Jasa
Konstruksi (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia 1'ahun
1999 Nomor 54, 'l'ambahan Lcmbaran Negara Rcpublik
Indoncsia Nomor 3833);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1gg9 tcntang
'lelekomunikasi (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 754, Tambahan Lembaran Negara
I?epublik Indoncsia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 28 'l'ahun 2OO2 tcntang Bangunan
Gedung (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 734, 'l'ambahan Lembaran Negara Itcpublik
Indonesia Nomor a2a\;

(). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tcntang pcnyiaran
(l,embaran Ncgara ltepublik Indoncsia 'lahun 2OO2 Nomor
139, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
Nomor a252);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo7 tcntang pcnanaman
Modal (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia 'fahun 2OO7
Nomor 67,'lambahan Lcmbaran Negara Itcpublik Indoncsia
Nomor a72a);

1 1. undang-Undang Nomor 26 Tahun 2oor tcntang pcnataan
Ruang (Lembaran Ncgara ttepublik Indoncsia Tahun 2OO7
Nomor 68, 'l'ambahan Lcmbaran Ncgara l?cpublik Indoncsia
Nomor a726);

12. undang-Undang Nomor I Tahun 2oo9 tentang pcncrbangan
(l,cmbaran Ncgara Rcpublik IndonesiaTahun 2OOg Nomor
1, 'lambahan Lcmbaran Ncgara Itepublik Indoncsia Nom<lr
ae56);
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13. Undang-Undang Nomor 25 'l'ahun 2OOq tcntang Pclayanan
I'}ublik (Lcmbaran Ncgara Itcpublik Indoncsia 'lahun 2OO9

Nomor 127, 'lambahan Lcmbaran Ncgara ltcpublik
Indoncsia Nomor a953);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang
I)cmbentukan Pcraturan I)crundang-undangan (l,cmbaran
Ncgara Rr:publik Indoncsia'l'ahun 2O11 Nomor 82,
'lambahan [,embaran Ncgaraltcpublik Indoncsia Nomor
5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Iicpublik
Indonesia 'l'ahun 2014 Nomor 224,'lambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

16. I)craturan I)cm<:rintah Nomor 28 'l'ahun 1972 tcntang
I)crubahan Nama dan Pcmindahan Tcmpat Kcdudukan
I)emcrintah Dacrah Kabupatcn Panarukan (l,cmbaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1972 Nomor 38);

17. Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun lggg tcntang
Analisis Mcngcnai Dampak Lingkungan I-Iidup (l,cmbaran
Ncgara Rcpublik Indonesia 'lahun lggg Nomor 59,
'l'ambahan Lcmbaran Ncgara Itr:publik Indoncsia Nomor
383n);

18. Pcraturan l)cmcrintah Nomor 52 'lahun 2000 tcntang
Penyclcnggaraan Tclekomunikasi (l,cmbaran Ncgara
Itcpublik Indoncsia Tahun 2OOO Nomor lOT, 'lambahan
Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 39ii0);

19. I)craturan Pcmcrintah Nomor 53 'l'ahun 2ooo tcntang
l)cngunaan spcktrum l,'rckucnsi ltadio dan orbit satcrit
(l,embaran Negara Itcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, 'lambahan Lembaran Ncgara ltcpublik Indoncsia
Nomor 3981);

20. Peraturan Pcmerintah Nomor 36 Tahun 2oo5 tcntang
I)eraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 2ii 'l'ahun
2OO2 tcntang l3angunan Gcdung (l,cmbaran Ncgara
I{epublik Indoncsia 'l'ahun 2OO5 Nomor [J3, 'l'ambahan
Lcmbaran Ncgara Itcpublik Indoncsia Nomor aS32);

27. PcraLuran Pcmcrintah Nomor 79 rahun 2o0s tcntang
Pcdoman Pembinaan dan pengawasan pcnyclcnggaraan
Pcmcrintah Daerah (l,embaran Ncgara Itcpublik Indoncsia
'l'ahun 2005 Nomor 165, 'l'ambahan Lcmbaran Nr:gara
Itcpublik Indoncsia Nomor a593);

22.|>craLuran l)cmcrintah Nomor 3u rahun 2oo7 tcntang
Pcmbagian Urusan Pcmcrintahan antara pcmcrintah,
l)cmcrintahan Dacrah l)rovinsi dan pcmcrintahan Dacrah
KabupatenlKota (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
'l'ahun 2OO7 Nomor t)2, 'l'ambahan Lcmbaran Ncgara
Itcpublik Indoncsia Nomor 3209);
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23.l'craLuran Pcmcrintah Nomor 15 Tahun 2O1O tcntang
I)cnyclcnggaraan I)cnataan Iiuang (Lcmbaran Ncgara
IRepublik Indoncsia 'lahun 2OlO Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 5103);

24. PcraLuran Pemcrintah Nomor 6t3 'lahun 2O1.O tcntang
Ilentuk dan Tata Cara Pcran Masyarakat Dalam Pcnataan
Iluang (Lcmbaran Ncgara Itcpublik Indoncsia 'l'ahun 2O1O

Nomor 1 18, Tambahan I-cmbaran Ncgara Iecpublik
Indoncsia Nomor 5160);

25. Pcraturan Presiden Nomor 87 '['ahun 2014 tentang
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12'fahun
2011 tcntang Pcmbcntukan Peraturan l)crundang-
undangan (Lembaran Ncgara l?cpublik Indoncsia 'l'ahun
2014 Nomor 199);

26. Keputusan Mcntcri Pcrhubungan Nomor KM 49 'lahun
2000 tcntang Kawasan Kcsclamatan Opcrasi Pcncrbangan
(KKoP);

27 . Peraturan Mentcri Pcrhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005
tcntang Scrtifikasi Alat dan Perangkat Tekckomunikasi;

28. I)eraturan Mcntcri Pckcrjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006
tcntang I)cdoman Pcrsyaratan'l'cknis l3angunan Gcdung;

29. PcraLuran Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor
02lPDR{M.KOMINIrOl3l2OOB tcntang Pcdoman
Pembangunan dan Pcngunaan Mcnara Rcrsama
'lelckomunikasi;

30. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 2014
tcntang Pcmbcntukan Produk IIukum l)acrah (l3crita
Ncgara Rcpublik Indoncsia'l'ahun 2Ol4 Nomor 32);

31 . I)craturan IJcrsama Mcntcri Dalam Ncgcri, Mcntcri
I)ckcrjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor lu
'lahun 2OO9; Nomor 07 IPIRT I M /2OO9; Nomor:
19/PttRM/M.KOMINITO/03l2OOc); Nomor: 3lt,l2OO9
tcntang Pcdoman Pcmbangunan dan Pcngunaan lJcrsama
Menara Tclckomunikasi ;

32.Peraturan Dacrah Provinsi .Jawa Timur Nomor S 'l'ahun
2Ol2 tentang I?cncana 'lata Ruang Wilayah Provinsi .Jawa
'limur Tahun 2O11-2031 (l,cmbaran Daerah provinsi Jawa
'limur Tahun 2012 Nomor 3 Scri D, 'l'ambahan Lcmbaran
Dacrah Provinsi .Jawa'limur Nomor 15);

33. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 't'ahun
2008 tcntang Urusan l)cmcrintah Dacrah Kabupatcn
Situbondo (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo 'l'ahun
2O0U Nomor 2);

0



5

34. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2OOU tcntang Susunan Organisasi Dan'l'ata Kcrja Lcmbaga
Tcknis Dacrah Kabupatcn Situbondo scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan l)acrah Kabupatcn Situbondo
Nomor 4 'l'ahun 20l4 (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lcmbaran
l)acrah Kabupatcn Situbondo Nomor l5) ;

35. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6 'lahun
20ll tentang lletribusi lzin Mcndirikan I3angunan
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo 'lahun 20 1 1

Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo Nomor 6);

36. I)craturan I)acrah Kabupatcn Situbondo Nomor 9 Tahun
2Ol3 tcntang ltcncana 'l'ata ltuang Wilayah Kabupatcn
Situbondo Tahun 2013-2033 (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo 'lahun 2Ol3 Nomor 9, 'fambahan Lcmbaran
Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 9);

37 . PeraLuran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1O Tahun
2013 tcntang Pembcntukan Produk Hukum Dai:rah
Kabupaten Situbondo (l,cmbaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo 'lahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lcmbaran
I)aerah Kabupatcn Situbondo Nomor 1O).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SITUBONDO
dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

I)alam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan:
1. Dacrah adalah Kabupatcn Situbondo.
2. Pcmcrintah Daerah adalah pcmcrintah Kabupatcn

Situbondo.
3. I3upati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DirRD adalrr.h Dcwan pcrwakilan Itakyat
Dacrah Kabupaten Situbr:ndo.

0



5.

6.

6

I)inas [)crhubungan, Komunikasi dan Informatika
adalah Dinas Pcrhubungan, Komunikasi dan
lnformatika Kabupaten Situbclndo.
Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah yang sclanjutnya
disingkat SKI'D adalah unsur pcmbantu kcpala dacrah
dalam pcnyelcnggaraan pcmerintahan dacrah yanf<

tcrdiri dari Sckrctariat Daerah, Sckrctariat D[)RD, Dinas
I)acrah, Lcmbaga Tcknis [)aerah, Kccamatan dan
Kclurahan.
Mcnara Tclckomunikasi yang sclanjutnya discbut
mcnara adalah bangunan untuk kcpcntingan umum
yanfl didirikan di atas tanah atau bangunan yang
merupakan satu kcsatuan konstruksi dcngan bangunan
gcdung yanfl dipcrgunakan untuk kcpcntingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang
diikat olch bcrbagai simpul atau bcrupa bcntuk tunggal
tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya
disesuaikan scbagai sarana penunjang mencmpatkan
pcrangkat tclckomunikasi.
'l'clckomunikasi adalah sctiap pcmancaran, pcngiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistcm
clektromagnctik lainnya.
Mcnara Bcrsama adalah mcnara tclckomunikasi yanfl
digunakan secara bcrsama-sama olch opcrator
pcnyclcnggara tclckomunikasi.
Pcnyclcnggaraan 'lclckomunikasi adalah kcgiatan
pcnyediaan dan pclayanan telekomunikasi schingga
mcmungkinkan tcrsclcnggaranya tclckomunikasi.
Penyclcnggara Tclckomunikasi adalah pcrscorangan,
Koperasi, Badan Usaha Milik Dacrah, Badan Usaha Milik
Ncgara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pcmcrintah, dan
Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan
infrastruktur telckomunikasi yang menghubungkan
bcrbagai clcmen jaringan tclckomunikasi yang <iapat
berfungsi scbagai central trunk, MobileSutitching Center
(MSC), [)ase Stcttion Controller (l3SC)/ ItadioNetutork
Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama
(b ackb onetransmisslon) .

Zona adalah batasan arca pcrscbaran pclctakan mcnara
tclckomunikasi bcrdasarkan potcnsi ruang yanf{ tcrscdia.
l)cnctapan Z<>na l)cmbeutgunan Mcnara'lclckomunikasi
adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yanfl dipcruntukkan
bagi pembangunan mcnara tclckomrrnikasi.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

t4.
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15.

16.

1U.

19.

17.

Pcnycdia Jasa Konstruksi adalah orang pcrscorangan
atau badan yang kcgiatan usahanya mcnycdiakan
layanan jasa konstruksi.
Bangunan Gcdung adalah wujud fisik hasil pckcrjaan
konstruksi yang menyatu dcngan tempat kedudukannya,
scbagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang bcrfungsi scbagai
tcmpat manusia mclakukan kcgiatan, baik untuk
hunian atau tcmpat tinggal, kcgiatan kcagamaan,
kcgiatan usaha, kcgiatan sosial, budaya maupun
kcgiatan khusus.
Pcnycdia Mcnara adalah pcrscorangan, kopcrasi, I3adan
Usaha Milik l)aerah, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mcngclola
menara telckomunikasi untuk digunakan bersama olch
pcnyelcn ggar a tclekomunikasi.
Pcngelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mcngopcrasikein mcnara yang dimiliki oleh pihak lain.
Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang
bcrbcntuk badan usaha atau tidak bcrbadan usaha yang
seluruh modalnya adalah modal dalam ncgcri dan
bcrkedudukan di Indonesia scrta tunduk pada peraturan
perundang-undangan Indoncsia.
Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang didirikan dcngan hukum Indoncsia,
mcmpunyai tempat kcdudukan dan bcropcrasi di
Indonesia.
Standar Nasional Indonesia yang sclanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditctapkan olch lfadan
Standarisasi Nasional yang bcrlaku sccara Nasional.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penataan mcnara tclckomunikasi berdasarkan asas
a. kaidah tata ruang;
b. kcmanfaatan keberlanjutan;
c. keselamatan;
d. kesclarasan dan kescrasian;
c. kepastian hukum, adil dan mcrata; dan
f. cstctika.

20.

21.

U



u

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pcnataan menara tclekomunikasi bcrtujuan untuk:
a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang

fungsional, efcktif, efisicn, dan selarasdengan
lingkungannya;

b. mcwujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara
telekomunikasi di daerah;

c. menjamin kcsclamatan, keamanan, kesehatan dan
kenyamanan masyarakat;

d. mcmbcrikan kcpastian hukum bagi pcmbangunan
menara telekomunikasi di daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Pcnataan mcnara tclekomunikasi didasarkan pada prinsip:
a. mewujudkan penataan mcnara telckomunikasi yang

serasi dan adil dcngan lingkungan;
b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
c. memberikan perlindungan kesehatan kepada

masyarakat;
d. mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
c. mcmbcrikan kcpastian hukum dalam pcmbangunan

mcnara telekomunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan,
penataan, perizinan, pembangunan dan pengawasan.

BAB IV
PENGATURAN DAN PENATAAN

Bagian Kesatu
Pengaturan

Pasal 6

(1) Dalam rangka pengaturan dan penataan pencmpatan
menara tclekomunikasi di Daerah, rencana
penempatan dan persebaran menara telekomunikasi

u
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ditetapkan dengan mcmperhatikan ketersediaan ruang
wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pcmakai
jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah
penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan
kctcrtiban lingkungan, scrta kcbutuhan komunikasi
pada umumnya.

(2) Pcrscbaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagi dalam zona-zona.
(3) Rencana pencmpatan dan perscbaran mcnara

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan

Pasal 7

(1) Penataan menara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan
bcrdasarkan:
a. kcpadatan pcnduduk;
b. kerapatan bangunan;
c. jumlah sarana dan prasarana pcmcrintahanl

perdagangan/jasa; dan
d. lctak strategis wilayah.

(21 Pcmbagian Zona scbagaimana dimaksud dalam pasal

6 ayat (2) sebagai berikut:
a. Zona l:

1) kcpadatan pcnduduk tinggi;
2) kcrapatan bangunan tinggi;
3) sarana dan prasarana pcmerintah/

perdagangan/jasa sangat memadai;
4) tcrdapat akscs jalan artcri dan ing road.

b. Z<>na ll:
1) kcpadatan penduduk scdang;
2) kcrapatan bangunan sedang;
3) sarana dan prasarana pcmerintah/

perdagangan/jasa sedang; 
i

4l tcrdapat akscs jalan kolektor.
c. Zona lll:

1) kepadatan penduduk rendah;
2) kcrapatan bangunan rendah;
3) sarana dan prasarana pcmcrintah/

pcrdagangan/jasa tidak mcmadai;
4) tidak terdapat akscs langsung dcngan jalan

artcri, ing'road dan kolcktor.

U
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(s)

'BABv
PERIZINAN

Pasal 8

Setiap pembangunan menara wajib mengajukan tzin
kepada Bupati.
Pembangunan menara scbagaimana dimaksud pada
Ayat (1) harus didasarkan pada:
a. rckomcndasi peruntukan ruang;
b. rekomendasi teknis bangunan menara;
c. rzin mcndirikan bangunan mcnara;
d. rekomcndasi dokumen UKLIUPL.
Permohonan lzin Mcndirikan Bangunan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam
Peraturan Dacrah tcntang Izin Mcndirikan Bangunan.
Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan izin
rekomendasi scbagaimana dimaksud pada Ayat (2)

huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN

Pasal 9

Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

a. mcnara tunggal (monopole);
b. mcnara rangka (self supporing);
c. mcnara rangka tunggal bcrupa rangka maupun

tiang dengan angkur kawat sebagai pcnguat
konstruk si (guged mastl.

Dcsain dan konstruksi menara scbagaimana dimaksud
pada Ayat (1) harus disesuaikan dengan kondisiltipc
tanah.
Sclain jcnis menara scbagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dimungkinkan untuk digunakan jcnis mcnara lain
sesuai dcngan perkembangan teknologi, kebutuhan
dan tujuan efisiensi.

Pasal 1O

(1) Pcmbangunan menara dilaksanakan dcngan
mcmpcrhatikan kctcrscdiaan lahan, keamanan dan
kcnyamanan warga, scrta kcsinambungan dan
pcrtumbuhan industri.

0
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(2) Mcnara dapat didirikan di atas pcrmukaan tanah
maupun pada bagian bangunan/gcdung dan/atau di
atas bangunan/gcdung.

(3) Dalam hal menara didirikan pada bagian
bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2), Penyedia Menara wajib:
a. mcmpertimbangkan dan menghitung kcmampuan

tcknis bangunan;
b. kcsclamatan dan kcnyamanan pcngguna

bangunan gcdung scsuai pcrsyaratan keandalan
bangunan gcdung;

c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung
bangunan gedung yang diizinkan; dan

d. mcmenuhi cstctika.
(4) Dalam hal mcnara didirikan di atas bangunan/gcdung

scbagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pcnycdia
Menara wajib:
a. mempcrtimbangkan dan menghitung kemampuan

tcknis bangunan;
b. memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan

kesclamatan bangunan;
c. ketinggian maksimum 6 (cnam) meter dari

pcrmukaan atap bangunan gcdung scpanjang tidak
melampaui ketinggian maksimum selubung yang
diizinkan;dan

d. memenuhi estetika.

Pasal 11

(1) Mcnara discdiakan olch Pcnycdia mcnara.
(2) Pcnyedia menara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

mcrupakan:
a. pcnyclcnggaratclckomunikasi; atau
b. bukan pcnyclenggara tclckomunikasi.

(3) Pcnyediaan mcnara scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa
konstruksi.

(4) Dalam hal penyedia mcnara bukan penyelenggara
telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa
konstruksi yang memba,.ngun menara mcrupakan
perusahaan nasional.

u
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Pasal 12

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan
standar baku tertcntu untuk menjamin kesclamatan
bangunan dan lingkungan dcngan mempcrhitungkan
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi menara dcngan mcmpertimbangkan pcrsyaratan
struktur bangunan mcnara, antara lain:
a. tcmpat/ space pencmpatan pcrangkat;
b. kctinggian menara;
c. struktur menara;
d. rangka struktur mcnara;
c. pondasi mcnara; dan
f. kckuatan angin.

Pasal 13

(1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana
pendukung dan identitas yang jclas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
a. pertanahan (grounding);
b. penangkal petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan pcncrbangan (Auiation Obstruction

Light);
c. marka halangan pcncrbangan (Aviation Obstruction

Marking);
t. pagar pengaman;
g. sarana lainnya sesuai dengan pcraturan

perundang-undangan.
(3) Identitas scbagaimana dimaksud pada ayaL (1)

meliputi:
a. nomor rcgristasi;
b. nama dan alamat pcmilik menara dan/atau

pcrusahaan;
c. nama pcngguna menara;
d. lokasi dan koordinat;
c. tinggi;
f. beban maksimum rnenara;
g. tahun pcmbuatan/pemasangan;
h. kontraktor;
i. pabrikan;
j. nomor dan tanggal IMB;
k. nomor dan tanggal IIO; dan
l. kapasitas listrik terpasang.

u
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(1)

Pasal 14

Pcndirian mcnara di kawasan yang pcruntukannya
memiliki karakteristik tcrtentu dilaksanakan scsuai
dcngan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku.
Kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kawasan yang termasuk zorra

kesclamatan opcrasi pencrbangan;
b. kawasan pcngawasan militcr;
c. kawasan cagar budaya;
d. kawasan pariwisata;
c. kawasan hutan kota dan f atau ruang tcrbuka hijau

kota;
f. dacrah aliran sungai dan saluran;
fI. kawasan stratcgis ckonomi;dan
h. kawasan pcngcndalian kctat.

BAB VII
PEMANFAATAN MENARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Mcnara wajib dimanfaatkan sccara tertib administrasi dan
teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan
tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Program Pertanggungan

Pasal 16

Penyedia menara atau pcngclola mcnara wajib
mengasuransikan atau mempertanggungjawabkan scluruh
masyarakat dalam radius 2 (dua) kali kctinggian mcnara
sebagai akibat yang timbul dari pembangunan mcnara dan
sclama pcmanfaatan menara.

(2)

kawasan

0
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Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 17

(1) Pcmilik, pcnycdia, dan/atau pengclola menara wajib
mclakukan pcmcliharaan, pcrawatan, dan pemcriksaan
kclaikan fungsi bangunan mcnara sccara berkala sctiap
tahun.

(2) Llasil pcmcriksaan kclaikan fungsi bangunan menara
scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati melalui instansi teknis.

(3) 'lata cara pclaporan kclaikan lungsi bangunan mcnara
scbagaimana dimaksud pada Ayat (21 diatur dcngan
Pcraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Kcgiatan pcmeliharaan mcnara mcliputi pembcrsihan,
pcmcriksaan, pcngujian, pcrbaikan dan/atau
pcnggantian bahan danlatau pcrlcngkapan mcnara,
scrta kcgiatan scjcnis lainnya bcrdasarkan pcdoman
pcngopcrasian dan pcmeliharaan menara.

(21 Pemeliharaan mcnara dapat dilakukan oleh pcnycdia
jasa yang memenuhi kualilikasi dan dilaksanakan
scsuai dengan peraturan pcrundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kcgiatan pemeliharaan harus mcncrapkan
prinsip-prinsip kcsclamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 19

(1) Untuk clisicnsi dan cfcktifitas pcnataan ruang, khusus
untuk mcnara tclckomunikasi dari tahap awal rcncana
pcmbangunan harus diarahkan untuk penggunaan
menara secara bersama.

(2) Ketentuan pcnggunaan mcnara sccara bcrsama
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bcrlaku
untuk:
a. mcnara yang digunakan untuk kcpcrluan jaringan

utama; dan/atau
b. mcnara yang dibangun pada dacrah-dacrah yang

belum mendapatkan layanan telckomunikasi atau
daerah-daerah yang tidak layak sccara ckonomis.

u
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Pcnyedia mcnara atau pcngelola menara wajib
mcmbcrikan kcscmpatan yang sama tanpa diskriminasi
kcpada pcnyelenggara tclekomunikasi untuk
menggunakan menara secara bersama-sama scsuai
kemampuan tcknis mcnara.
Setiap pembangunan menara tclckomunikasi yang
digunakan scbagai mcnara tclckomunikasi bcrsama
bcrupa menara tclckomunikasi yanf{ dapat digunakan
olch sckurang-kurangnya 3 (tiga) opcrator
tclekomunikasi dan dcsain konstruksi menaranya harus
mendapatkan pcrsetujuan dari Bupati atau pcjabat yang
ditunjuk.

Pasal 2O

Pemanfaatan mcnara bersama dilaksanakan dcngan
ketentuan scbagai berikut:
a. pcmilik, pcnycdia, dan/atau pcngclola mcnara

tclekomunikasi harus mcmpcrhatikan kctcntuan
hukum tcntang larangan praktck monopoli dan
persaingan usaha tidak schat;

b. pemilik, penyedia, dan/atau pcngelola mcnara
tclekomunikasi wajib menginformasikan kcterscdiaan
kapasitas mcnaranya kcpada calon pengguna mcnara
sccara transparan;

c. beban maksimal untuk mcnara bcrsama tidak bolch
mclcbihi pcrhitungan struktur menara;

d. pcmilik, pcnycdia, dan/atau pengelola mcnara
telekomunikasi harus mcnggunakan sistcm antrian
dengan mendahulukan calon pengguna mcnara yanfl
sudah lebih dahulu menyampaikan pcrmintaan
pcnggunaan mcnara tclckomunikasi dcngan tctap
mempcrhatikan kclayakan dan kcmampuan tcknis
bangunan menara tclekomunikasi;

c. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak bolch
menimbulkan interfercnsi antar sistem jaringan yang
dapat merugikan pcngguna jasa tclckomunikasi;

f. pemilik, pcnyedia, dan/atau pcngelola mcnara
tclekomunikasi wajib saling bcrkoordinasi dalam hal
tcrjadi suatu masalah.

(4)

u
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(1)

Pasal 21

Pemilik, penyedia, danf aLau pcngelola mcnara bcrsama
bcrhak mcmungut biaya penggunaan menara bcrsama
kcpada opcrator tclckomunikasi yang menggunakan
mcnaranya.
I3iaya pcnggunaan mcnara bcrsama scbagaimana
dimaksud pada Ayat (1) discpakati olch pihak pcnyedia
mcnara dengan pihak pcnyewa dcngan harga yanfl
wajar, perhitungan biaya investasi, opcrasi,
pengembalian modal dan kcuntungan, serta dengan
mempcrhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VIII
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNII{ASI DI ATAS

TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH/
PEMERINTAH DESA

Pasal 22

Pcmbangunan menara tclckomunikasi yang mcncmpati
tanah milik Pcmcrintah Dacrah, penempatannya
harus mengacu pada kctentuan yang bcrlaku.
Pembangunan menara telckomunikasi yang mcncmpati
tanah milik Pemerintah Dcsa pcncmpatannya harus
ditctapkan dcngan Pcraturan Dcsa scsuai kctcntuan
pcraturan pcrundang-undangan.

BAB IX
ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 23

Setiap menara tclekomunikasi yang dibangun di
dacrah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

a. asuransi terhadap kcmungkinan timbulnya
kcrugian, kerusakan atau kchilangan kcuntungan
yang diharapkan, atau mcninggal atau cacatnya
seseorang yanfl timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti atas kebcradaan mcnara
telekomunikasi dan utilitas pelengkapnya;

b. asuransi terhadap kcmungkinan timbulnya
kcrugian, kcrusakan atau kehilangan kcuntungan
yang diharapkan dari lungsi dan atau cstctika
lingkungan.

(2)

(1)

(2t

(1)

(2)

u
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(1)
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Pasal 24

Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyedia
menara telekomunikasi dapat memberikan kontribusi
melalui program Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
Tata cara dan mekanismc pemberian kontribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 25

Penyedia menara wajib
pembangunan menara kepada
ketinggian menara dengan
kewilayahan setempat.

mensosialisasikan rencana
warga sekitar dalam radius

difasilitasi oleh aparat

Pasal 26

Pcnyedia menara wajib menjamin keselamatan, keamanan
dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga
kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar
menara.

Pasal2T

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan
struktur menara mengacu pada peraturan dan
perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang
ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam
radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga
dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan
pembangunan.

u
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BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pcngawasan, penyelcnggaraan scrta pengopcrasian
menara dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan rzin
dan aparat kewilayahan setempat dengan melibatkan
peran masyarakat.
Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan
menara dilakukan oleh pcjabat yang ditunjuk Bupati
berdasarkan laporan pcnyimpangan dari SKPD yang
mcngeluarkan rzin, aparat kcwilayahan, dan/atau
masyarakat.
Penyidikan terhadap pelanggaran aturan
pembangunan dan pengoperasian menara dalam
Pcraturan Dacrah ini dilakukan olch Penyidik Pcgawai
Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Penertiban atas pclanggaran pembangunan dan
pengoperasian menara yang bertentangan dengan
Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Situbondo dengan dibantu Camat dan
Lurah/Kcpala Dcsa sctempat atas rekomendasi PPNS

berdasarkan hasil penyidikan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3O

Sctiap pcnycdia dan/atau pcngelola menara yang tidak
memenuhi kewajiban pemcnuhan fungsi, danf atau
pcrsyaratan dan/atau penyelenggaraan mcnara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 19 Ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dikcnakan sanksi
administratif.
Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dapat berupa:
a. pcmbckuan danf atau pencabutan izin;
b. denda administratif;
c. penycgclan;dan
d. pcmbongkaran.

(s)

(4)

(1)

(2t

u
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Pcngcnaan sanksi administratif scbagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dcngan cara:

a. pembcrian teguran tcrtulis pertama;
b. pcmbcrian teguran tcrtulis kedua discrtai

pcmanggilan;
c. pcmbcrian tcguran tcrtulis ketiga;
d. pcnindakan atau pclaksanaan sanksi pcnycgclan,

pcmbongkaran dan / atau pencabutan izin.
Dcnda administratif scbagaimana dimaksud pacla Ayat
(2) huruf b dibayarkan langsung kc rckcning Kas

Umum Dacrah.
Tata cara pcnjatuhan sanksi administrasi scbagaimana
dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Pcraturan
Bupati.

Pasal 31

Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu
i (satu) tahun bcrturut-turut dilaksanakan
pcmbongkaran oleh Pemcrintah Daerah.
Pcmbongkaran scbagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dilaksanakan sctelah melalui teguran tcrtulis scbanyak
3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing
pcringatan sclama 5 (lima) hari kalender.
Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dibcbankan kcpada pemilik, pcnycdia,

dan/atau pcngclola mcnara.
'lata cara pcmbongkaran dan biaya pcmbongkaran
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3)

diatur dcngan l)craturan tlupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1 ) Setiap penyedia menara tclekomunikasi yang tidak
memcnuhi kctcntuan tcknis bangunan yang tclah
ditctapkan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 schingga
mcngakibatkan menara tclckomunikasi tidak dapat
bcrfungsi dan mcmbahayakan orang lain diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dcnda
paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(4)

(s)

(1)

(2t

(3)

(4)

u
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Penyedia mcnara yang tclah mcmbangun tanpa
dilengkapi dcngan perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 Ayat (1), diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Itp 50.0O0.000,- (lima puluh juta rupiah).
Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dan Ayat (2) adalah pclanggaran.
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dan Ayat (2) baik berupa tindak pidana kcjahatan
dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi
Pemerintah Dacrah, orang pribadi, badan atau pihak
lain, atau mcngakibatkan kcrusakan lingkungan hidup
diancam dcngan hukuman pidana scsuai dcngan
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penyelenggara'l'elekomunikasi atau Pcnyedia Mcnara,
yang telah mcmiliki lzin Mendirikan Menara dan
membangun mcnaranya sebclum Peraturan Daerah ini
diundangkan, harus menyesuaikan dcngan ketcntuan-
ketcntuan dalam Peraturan Dacrah ini paling lama 1

(satu) tahun scjak l)craturan Dacrah ini diundangkan.
Pcnyclcnggara'lclckomunikasi atau Pcnycdia Mcnara,
yang telah mcmiliki Izin Mcndirikan Menara namun
bclum membangun menaranya scbclum Peraturan
Daerah ini diundangkan, harus mcnycsuaikan dcngan
ketentuan-kctcntuan dalam Pcraturan Daerah ini.

BAB }(V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditctapkan paling lama 6 (enam) bulan tcrhitung sejak
Pcraturan Dacrah ini diundangkan.

(3)

(4)

(1)

(2)

Pcraturan Dacrah
diundangkan.

Pasal 35

ini mulai berlaku

0

pada tanggal
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Situbondo.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 5 ll0l/ 2014

BUPATI SITUBONDO,

Diundanskan di Situbondo
r,ada t".,Esd 0 1 AFR 2015

SEKRETARIS DAERATI
I(ABUPATEN SITUBOITDO,

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR I

DADANG WIGIARTO
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