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BUPATISRAGEN

PROVINSI JAtrIA TENGAII

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR I} TAHUN .rOI7

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
dipandang sudah tidak sesuai lag dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan teknis di
lapangan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
20a$;
Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzirr yang Berhak
atau Kuasanya (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 15833, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

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

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Urnr.rrn (Lembarerl Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

^ 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679]r;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
ientang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O1O
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomorl8);

I 2. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 20 1 O

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahwn 2012
tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

15. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

16. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998
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tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk
Rumah Tinggal;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2OO5 tentang Pengedgen Taaah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
OS/PRT /M/20O8 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 11/PERMEN/M|2OO8 tentang Pedoman
Keserasian Kawasan Perumahan dan
Permukiman;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2OO9 tentang Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
4l /PRf lM 1201 1 tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungetn Hidup;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 16 Tahun 2OL2 tentang Pedoman
Peny'usunan Dokumen Lingkungan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Non , Perizinan
Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 8 Tahun 2Ol3 tentang Tatalaksana
danPemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
serta Penerbitan lzin Lingkungan;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015
tentang Izin Lokasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6
Tahun 2008 tqntang Pengendalian Lingkungan
Hidup di Kabupaten Sragen;
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sragen Tahun 2Ol1 - 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 201 1 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
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(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011
Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1

Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012
Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O16 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah _Kabupaten Sragen

. Nomor 3).

Memperhatikan

Menetapkan

'Surat Menteri Dalam
perihal Koordinasi
Kabupaten/ Kota

Negeri Nomor 60/
Penataan Ruang

964/ SJ
Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN
RUANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

-Sragen;
3. Bupati ada,lah Bupati Sragen;
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang

seianjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-UndangNomor 26 Tahun
2OO7 tefitang Penataan Ruang di Kabupaten dan
mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;

5. Pemohon adalah orang/ perseorangan/ badan /
perusahaan;

6. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang
secara pribadi;

7. Badan hukum adalah semua lembaga yang
menurut Peraturan yang berlaku diberi status
sebagai badan hukum dan telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

8. Perusahaan adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin untuk melakukan penanaman
modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Industri ada-tah kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan/atau barang menjadi barang dengan niiai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan
industri;

10. Kawasan industri adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang
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dikembangkan dan dikeloia oleh perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki izin usaha
kawasan industri;

11. Kawasan berikat (bonded zonel adalah suatu
kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam
wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya
diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean,
vaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar
daerah pabean atau dari dalam daerah pabean
Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan
bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai

. barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor,
ekspor, atau reekspor /diekspor kembali sesuai

'- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tdcun
1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zonel;

12. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan
yang mengusahakan pengembangan dan
pengelolaan kawasan industri;

13. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan
usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh
seorang atau badan hukum yang sama baik secara
langsung maupun melalui badan hukum lain,
dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian
rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut
dapat langsung atau tidak langsung menentukan
penyelenggaraan atau _jalannva badan usaha;

14. J{awasan Peruntukkan Industri adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah vang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan;

15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,
ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat
manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

16. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang;

17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang;

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen
yang selan-iutnya disingkat RTRW Kabupaten
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah
Kabupaten Sragen;

19. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sragen yang
selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil
perencanaan tata ruang pada kawasan yang
merupakan kesatuan geograiis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional dan disusun
berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau
kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional
rencana tata ruang wiiaYah;

20. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang
selaniutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci
yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata
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Ruang Wilayah Kabupaten Sragen;
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui pen!'Lrsunan
dan pelaksanaa-n program beserta pembiayaannya;

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

23. lzin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh
Bupati untuk menyatakan suatu kegiatan secara
prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan
atau beroperasi;

24..lzin lokasi adalah izin yang diberikan kepada
.-perusahaan untuk memperoleh tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan
untuk menggunakan tanah tersebut guna
keperluan usaha penanaman modalnya;

25.lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah
perizinan vang terkait dengan pemanfaatan ruang
yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan,
atau badan untuk pemanfaatan sesuai rencana tata
ruang;

26.lzin Perubahan Penggunaan Tanah adalah
periztoan vang terkait dengan pemanfaatan ruang
yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan,
atau badan untuk alih fungsi thhan pertanian ke
ntrn pertanian dengan pemanfaatan sesuai rencana
rata ruang;

27.lzin Mendirikan Bangunan yang selaniutnva
disingkat IMB adalah suatu izin untuk mendirikan,
memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu
bangunan termasuk izin bagi bangunan yang
sudah berdiri yang dikeluarkan oleh bupati;

28. Site Plan ada)ah rencana tapak berupa gambar dua
dimensi yang menunjukkan detail dari rencana
yang akan dilakukan terhadap sebuah tanah, baik
menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih,
Iistrik, drainase, fasilitas umum, fasilitas sosial,
penyediaan ruang terbuka hrj au dan fasilitas
penunjang lainnYa;

29. Gambar rencana teknis adalah gambar teknis
bangunan gedung dan kelengkapannya yang
met gikuti tahapan prarencana, pengembangan
.".r"r..ra, dan penyrrsunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata
ruang daiam/ inierior serta rencana spesifikasi
teknii, rencana anggaran biaya, dan perhitungan
teknis pendukung sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku;

30. Usaha danTatau kegiatan adalah segala bentuk
aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan
terhadap rona lingkungan hidup serta

menyeb;bkan dampak terhadap lingkungan hidup;
31. Dampak penting adalah perubahan lingkungan
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hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh
suatu usaha dan/ atau kegiatan;

32. Penetapan lokasi adalah Keputusan Bupati kepada
instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum;

33. Rencana penggunaan lahan adalah rencana wujud
tutupan permukaan bumi baik yang me!:upakan
bentukan a-lami maupun buatal manusia;

34. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah yang
meliputi : hak milik, hak guna-usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka' tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain

^yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara;

35. Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk
mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan
tanah secara terencana dan teiatur agar diperoieh
manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi;

36. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, dan aset bagi pemiliknya;

37. Rumah tunggal adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal dengan luas tanah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

38. Perumahan adalah sekelompok rumah yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan, ruang terbuka
hijau, utilitas dan sarana pendukung lainnya,
dapat berupa rumah deret maupun rumah susun;

39. Permukiman adalah kawasan di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
yang dilengkapi dengan prasarara dan sarana
lingkungan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka
non hijau dan tempat kerja yang memberikan
pelayanan dan kesempatan kerja terbatas;

40. Non perumahan adalah bangunan atau sekelompok
bangunan gedung baik permanen maupun non
permanen yang berfungsi sebagai tempat kegiatan
atau usaha, . meliputi kegiatan perdagangan/jasa,
industri, perkantoran, fasilitas sosial umum
(peribadatan, pendidikan, wisata, dan fasilitas
lainnya), dan kegiatan lainnya baik yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana lingkungan, ruang
terbuka hijau, utilitas dan prasarana pendukung
lainnya maupun yang berdiri sendiri;

41. Kawasan perumahan dan permukiman adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
adalah sebagai tempat tinggal atau hunian;

42. Rumah sederhana adalah tempat kediaman yang
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layak dihuni dan harganya terjangkau yang
dibangun di atas tanah dengan luas
54 rn2 s / d2OO m2, dengan ketentuan luas lantai
bangunan rumah disesuaikan dengan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) yang diizinkan dalam rencana tata
ruang yang berlaku;

43. Rumah menengah adalah rumah tidak bersusun
yang dibangun di atas tanahdengan luas
2OO m2 s/d 600 m2, dengan ketentuan luas lantai
bangunan rumah disesuaikan - dengan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai' Bangunan (KLB) yang diizinkan dalam rencana tata

- ruang yang berlaku;
44. Rumah mewah adalah rumah tidak bersusun yang

dibangun di atas tanah dengan luas
600 m2 s/d 2000 m2, dengan ketentuan luas lantai
bangunan rumah disesuaikan dengan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) yang diizinkan dalam rencana tata
ruang yang berlaku;

45. Rumah deret adalah rumah tempat tinggal lengkap,
dimana satu atau lebih dari sisi bangunan
induknya menyatu dengan satu atau lebih sisi
bangunan rumah tinggal lainnya tetapi masing-
masing mempunyai persil sendiri;

46. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional dalam arah horizontal dan
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, terutama untuk tempat hunian di
atas tanah bersama;

47. 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 yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang;

48. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan j asa,pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang;

49. Kawasan siap bangun yang selartjutnya disingkat
Kasiba adalah sebidang tanah yang lisiknya telah
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan
perinukiman skala besar yang terbagi dalam satu
iingkungan siap bangun atau lebih, yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan
lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan
sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan

8



rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan memenuhi
persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan
sarana lingkungan;

50. Lingkungan Siap Bangun, selanjutnya disebut
Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan
bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan
dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain
itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan
tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan pelayanan lingkungan untuk
membangun kapling tanah matangi

51 . Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan;

52. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan / daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan;

53. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung
yairg diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan;

54. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
di tanam;

55. Surat Keterangan Peruntukan Ruang (Aduise
Planningl adalah bentuk dokumen resmi berupa
surat keterangan peruntukan tanah dalam rencana
tata ruang yang dibutuhkan orang perorangan,
perusahaan/badan hukum dan merupakan salah
satu dokumen resmi dalam persyaratan pemberian
izin pemanfaatan ruang;

56. Konsolidasi tanah adaiah penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata
ruang wilaydh dalam usaha penyediaan tanah
untuk kepentingan pembangunan perumahan dan
permukiman guna meningkatkan kualitas
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam
dengan partisipasi aktif masyarakat;

57. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya
disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
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pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya;

58. Badan usaha milik negara yang selanjutnya
disingkat BUMN adalah perusahaan atau badan
usaha yang dimiiiki pemerintah;

59. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya
disingkat BUIvID adalah perusahaan atau badan
usaha yang dimiliki pemerintah daerah provinsi
atau pemerintah daerah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP' Pasai 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah :

a. Surat Keterangan Peruntukan Ruang (Aduise
Planningl;

b. Izin Pemanfaatan R uang (lPR) yang terdiri dari:
1. Izin prinsip;
2. Izin lokasi;
3. Izin perubahan penggunaan tanah;
4. Izio pengganaan pemanfaatan tanah;
5. Izin mendirikan bangunan (lMB); dan
6. Penetapan lokasi.

BAB III
SURAT KETERANGAN PERUNTUKAN RUANG' (ADWSE PLANNTNq

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 3
Surat Keterangan Peruntukan Ruang (Aduise
Planningl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a adalah persyaratan untuk pengajuan
perizinan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Mekanisme Surat Keterangan Peruntukan Ruang

Pasal 4
(1) Surat Keterangan Peruntukan Ruang diterbitkan

oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
menangani bidang tata ruang;

(2) Surat Keteiangan Peruntukan Ruang yang
diterbitkan sebagaimana terlampir daiam
Lampiran I Peraturan ini.

- Bagian Tiga
Pasal 5

Syarat-syarat Surat Keterangan Peruntukan Ruang:
a. Mengisi Formulir permohonan Surat Keterangan

Peruntukan Ruang sebagaimana teriampir dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini;

b. Identitas pemohon (.foto copg KTP) Iegalisir/ Akte
pendirian badan hukum dan atau surat kuasa
apabila diwakilkan; dan

c. Foto copy keterangan kepemilikan tanah.
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Bagian Empat
Masa Berlaku Surat Keterangan Peruntukan Ruang

Pasal 6
(1) Surat Keterangan Peruntukan Ruang berlaku

sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur
tata ruang;

(21 Surat Keterangan Peruntukan Ruang tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB III
IZIN PRINSIP' Bagian Kesatu

r Ketentuan
Pasal 7

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b (1) diberikan kepada pemohon izin untuk
dapat melakukan kegiatan penguasaan/ perolehan
tanah, persiapan fisik dan administrasi termasuk
perizinan terkait;

(2) Perizinar. terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. izin perubahan penggunaan tanah;
b. izin penggunaan pemanfaatan tanah atau izin

lokasi;
c. pengurusan hak atas tanah yang digunakan

untuk usaha (bukti hak atas tanah) sesuai- dengan ketentuan yang berlaku;
d. lzin lingkungan dan dokumen lingkungan

berupa UKL/UPL dan/atau AMDAL sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. izin tempat usaha/izin gangguan;
f. izin tenaga kerja asing bagi badan usaha yang

menggunakan tenaga asing;
g. izin pemasangan instalasi serta peralatan yang

diperlukan; dan
h. perizinan terkait lainnya.

(3) Izin prinsip diberikan kepada orang, perusahaan
atau badan. yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan :

a. lokasi diluar kawasan industri/kawasan
berikat;

b. jenis dan komoditi industri yang produksinya
tidak merusak ataupun membahayakan
lingkungan serta tidak rnenggunakan
sumberdaya alam secara berlebihan;

c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan
dan/atau izin lingkungan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan;

d. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan
lindung; dan

e. lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
rencana tata ruang.

(4) Izin prinsip tidak diperlukan bagi orang,
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perusahaan dan/atau badan yang melakukan
usaha di dalam kawasan industri atau Kawasan
Berikat dikecualikan bagi perusahaan pengelola
kawasan industri yang akan mengajukan
pengelolaan kawasan industri baru.

(5) lzir, prinsip bukan merupakan izin untuk
memperoleh tanah dan untuk melakukan
produksi komersial.

(3)

(4t

Bagian Kedua _

Mekanisme dan Waktu Penyelesaian Izin Prinsip
Pasal 8

Izin prinsip diterbitkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
Bupati menerbitkan izin prinsip atas
pertimbangan teknis/ rekomendasi dari
dinas/ instansi terkait.
Bupati menerbitkan atau menolak izin prinsip
selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan
lengkap.
Mekanisme proses pengajuan izin prinsip diampu
secara terpadu oleh Lrstansi yang menangani
perizinao di Kabupaten Sragen sebagaimana
terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.
Pemberian izin prinsip ditetapkan dengan
keputusan Bupati sebagaimana terlampir dalam
Lampiran IV Peraturan ini.

(s)

(6)

(7t

Bagian Tiga
Syarat-syarat Izin Prinsip

Pasal 9
Syarat-syarat pengajuan izin prinsip sebagai berikut:
a. Mengisi Formulir permohonan izrn prinsip

sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini;

b. Melampirkan Surat Keterangan Peruntukan Ruang
(Aduice Planning);

c. Melampirkan Identitas pemohon (foto copy KTP
legalisir);

d. Melampirkan Akte pendirian perusahaan (bagi yang
berbadan hukum);

e. Melampirkan Foto copg keterangan kepemilikan
tanah (apabila diperlukan) ;

f. Melampirkan Proposal atau uraian rencana kegiatan
yang akan dilaksanakarr.

Bagian Empat
Masa Berlaku Izin Prinsip

Pasal 10
(1) Izin prinsip diberikan untuk masa berlaku selama

3 (tiga) tahun.
(2\ Pemilik izin prinsip dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban melakukan proses izin lokasi atau
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Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
(3) Dalam hal pemilik izin prinsip telah memperoleh

iztr: lokasi dan/atau lzin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah, masa berlaku izin prinsip
berakhir.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemohon belum
mendapatkan izin lokasi atau izin penggunaan
pemanfaatan tanah, maka pemohon mengajukan
permohonan izin prinsip baru.

(5) Setiap tzin prinsip berlaku_ untuk 1 (satu)
pemohon dan 1 (satu) lokasi.

(1)

BAB IV
IZIN LOKASI

Bagian Kesatu
Ketentuan
Pasai 11

Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah
dipunyai oleh badan hukum/perusahaan yang
bersangkutan dalam hal:
a. Tanah yang akan diperoleh merupakan

pemasukan (inbreng) dari para pemegang
saham;

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah
yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain
dalam rangka melanjutkan pelaksanaan
sebagian atau seluruh rencana penanaman
modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu
telah diperoleh persetujuan dari instansi yang
berwenang;

(2\

c.Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam
rangka melaksanakan usaha industri dalam
suatu kawasan industri;

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita
atau badan penyelenggara pengembangan
siatu kawasan sesuai dengan rencana tata
ruang kawasan pengembangan tersebut;

e.Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan
untuk perluasan itu telah diperoieh izln
perluasan usaha sesuai ketentuan yang
berlaku sedangkan letak tanah tersebut
berbatasan - dengan lokasi usaha yang
bersangkutan;

f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan
rencana penanaman modal tidak lebih dari 25
Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha
pertanian dan tidak lebih dari 10.OOO m2
(sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha
bukan pertanian; atau

g. Tanah yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan rencana penanaman modai
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merupakan tan ah yang sudah dipunyai oleh
perusahaan yang bersangkutan melalui
peralihan hak dari perusahaan lain, dengan
ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di
lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang
Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi
penggunaan yang sesuai dengan rencana
penanarnan modal yang bersangkutan.

(3) lzin Lokasi wajib diajukan oleh
orang/perseorangan, perusahaan dan/atau badan
hukum yang akan melakukan -alih fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan pemanfaatan

' tanah pada lahan status non pertanian.
(4f Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

perusahaan/badan hukum yang bersangkutan
memberitahukan rencana perolehan tanah
dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasa-l 12
Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah
tanah yang menurut RTRW yang berlaku
diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan
rencana penanarnan modal yang akan dilaksanakan
oleh badan/perusahaan menurut persetujuan
penanaman modal.

(1)
Pasa.l 13

Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan
yang sudah mendapat persetujuan penanaman
modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk
memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga
apabila perusahaan tersebut berhasil
membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka
luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut
dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan
satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari
luasan sebagai berikut :

a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan
permukiman:
1) Kawasan perumahan permukiman:

1 propinsi : 40O Ha
Seluruh Indonesia : 4.000 Ha

2l Kawasan resort perhotelan :

1 propinsi : 2OO Ha
Seluruh Indonesia : 4.000 Ha

b. Untuk usaha Kawasa n Industri :

I propinsi : 400 Ha
Seluruh Indonesia : 4.000Ha

c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan
dalam bentuk perkebunan besar
dengandiberikan Hak Guna Usaha :

1) Komoditas tebu :

1 propinsi: 60.000 Ha
Seiuruh Indonesia : 150.000 Ha

2l Komoditas lainya :



1 propinsi : 20.000 Ha
Seluruh Indonesia : 100.000 Ha

d. Untuk usaha Tamba k:
1 propinsi : 100 Ha
Seluruh Indonesia : 1,000 Ha

(21 Untuk keperluan menentukan luas areal yang
ditunjuk dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perusahaan pernohon wajib
menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas
tanah ya g sudah dikuasai olehnya dan
perusahaan-perusahaan lain yang merupakan
satu group dengannya.

(3) Ketentuan pada ayat (l)tidak berlaku untuk :

- a. BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum
(Perum) dan BUMD;

b. Badan usaha yang seluruh atau sebagaian
besar sahamnya dimiliki oleh negara, baik
pemerintah maupun pemerintah daerah;

c. Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian
besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat
dalam rangka go public.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Waktu Penyelesaian Izin Lokasi

Pasal 14
(1) Mekanisme dan waktu penyelesaian izin lokasi,

meliputi:
a. pemohon mengambil formulir isian pengajuan

permohonan izin lokasi diinstansi yang
menangani perizinan di Kabupaten Sragen;

b. p emohon mengajukan permohonan izin lokasi
ditujukaa kepada Bupati dengan melengkapi
berkas-berkas perizinan sesuai ketentuan;

c. Bupati menerbitkan atau menolak
permohonan Izin Lokasi, selambat-lambatnya
dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak
diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.

(2\ Mekanisme izin lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui
Instansi yang rnenangani perizinan di Kabupaten
Sragensebagaimana terlampir dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

(3) Waktu penyelesaian izin lokasi dapat melebihi
ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan melakukan pemberitahuan kepada
pemohon.

Bagian Ketiga
Syarat-sYarat Izin Lokasi

Pasal 15
Syarat-syarat pengajuan Izin lokasi sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir permohonan izin lokasi
sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII
Peraturan ini;

b. Identitas pemohon (foto copg KTP) legalisir/ Akte
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pendirian badan hukum dan atau surat kuasa
apabila diwakilkan;

c. Izin prinsip penanaman modal dari instansi yang
berwenang;

d. izin prinsip; '

e. Foto copy profii perusahaan;
f. Proposal kegiatan(apabila diperlukan);
g. Surat Keterangan peruntukan Ruang (Aduice

Planning);
h. Rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari BKPRD;
i. Pertimbangan teknis pertanahan dari instansi

yang berwenang;
j.' Pernyataan tertulis mengenai kesanggupan yang

^ bersangkutan untuk menggunakan tanah
sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII
Peraturan Bupati ini;

k. Pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang
sudah dikuasai olehnya dan perLrsahaan-
perusahaan lain yang merupakan satu group
dengannya sebagaimana terlampir dalam
Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
(1) Untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan

ruang dari BKPRD, pemohon wajib mengisi
Formulir permohonan Rekomendasi BKPRD
sebagaimana terlampir dalam Lampiran X
Peraturan Bupati ini.

(21 Rekomendasi yang diberikan oleh ketua BKPRD
dapat berupa persetujuan atau penolakan
terhadap rencana penggunaan dan/atau
pemanfaatan ruang yang diajukan. Format surat
keputusan rekomendasi ketua BKPRD
sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI
Peraturan Bupati ini.

(3) Permohonan Ijin Lokasi dilengkapi dengan
rencana pembangunan (blok planl dan sketsa
lokasi tanah yang dimohon sebagaimana terlampir
dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

(4) Surat Keputusan Bupati tentang pemberian Izin
Lokasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran
XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Lokasi

. Pasal 17
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 18
( 1) Pemegang tzin lokasi diizinkan untuk

membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari
hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan
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kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak
yang mempunyai kepentingan tersebut dengan
cara jual beii, pemberian ganti kerugian,
konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan
yang berlaku.

(21 Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan
oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada
ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak
lain yar:.g sudah ada atas tanah yang
bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui,
termasuk kewenangan yang -menurut hukum
dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk' memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan

^ kewenangan untuk menggunakan dan
memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi
atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang
berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya
kepada pihak lain.

(3) Pemegang izir: lokasi wajib menghormati
kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang
belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak menutup atau mengurangi
aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar
lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan
umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan
dari hak dan kepentingan lain, maka kepada
fiemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas
tanah yang memberikan kewenangan kepadanya
untuk menggunakan tanah tersebut sesuai
dengan keperluan untuk melaksanakan rencana
penanaman modalnya.

Pasal 19
Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada,Bupati dan
Kepala Instansi yang membidangi pertanahan
mengenai perolehan tanah yang sudah
dilaksanakannya berdasarkan tzin lokasi dan
pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 20
Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

. BABV
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu
KETENTUAN

Pasal 2 1

(1) Izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(21 Izin perubahan penggunaan tanah wajib diajukan
oleh orang/perseorangan, perusahaan dan/atau
badan hukum yang akan melakukan alih fungsi
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(3)

(4)

lahan pertanian ke non pertanian.
Izin perubahan penggunaan tanah diberikan
untuk luas tanah sampai dengan 1O.O00 m2.
Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin perubahan
penggunaan tanah adalah tanah yang menurut
RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi
pemanfaatan dan penggunaan tanah yang sesuai
dengan rencana penggunaan lahan dalam rencana
tata ruang.

(1)

Bagian Kedua
Mekanisme dan Waktu Penyilesaian Izin

Perubahan Penggunaan Tanah
Pasal 22

Mekanisme dan waktu izin perubahan
penggunaan tanah adalah sebagai berikut:
a. pemohon mengambil formulir isian pengajuan

permohonan izin perubahan penggunaan
tanah ditujukan kepada Bupati sebagaimana
format terlampir dalam Lampiran XIV
Peraturan ini, dengan melengkapi berkas-
berkas perrzinan sesuai ketentuan ;

b. Bupati menerbitkan atau menolak izin
perubahan penggunaan tanah.

izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja
sejak permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap dan benar.
Mekanisme proses pengajuan izrn perubahan
penggunaan tanah diampu secara terpadu oleh
Instansi yang menangani perizinan di Kabupaten
Sragen sebagaimana terlampir dalam Lampiran
XV Peraturarr ini.
Pemberian izin perubahan penggunaan tanah
dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati
Sragen tentang Pemberian lzin Perubahan
Penggunaan Tanah sebagaimana terlampir dalam
Lampiran XVI Peraturan ini.

(2\

(3)

(4\

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 23
Syarat-syarat pengajuan permohonan izin perubahan
penggunaan tanah, meliputi :

a. Mengisi formulir permohonan izin perubahan
penggunaan tanah;

b. Poto copy kartu tanda penduduk (KTP) legalisir;
c. Fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah

(sertifikat atau letter C);
d. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah

apabila nama pemohon berbeda dengan nama
dalam sertifikat atau bukti kepemilikan yang
lain (bcrmaterai);

e. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
f. Fotocopy persetujuan prinsip penanaman

modal dari instansi yang berwenang (apabila
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diperlukan );
g. Fotocopy izin prinsip (apabila diperlukan);
h. Surat Keterangan peruntukan Ruang;
i. Fotocopy rekomendasi pemanfaatan ruang dari

BKPRD;
j. Fotocopy rekomendasi pertimbangan teknis

pertanahan dari instansi yang berwenang;
k. Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk

perllsahaan yang berbadan hukum);
i. Fotocopy NPWP;
m. Khusus untuk kegiatan usaha melampirkan

proposal kegiatan.

.- Paragraf Empat
Masa Berlaku Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 24
Izin perubahan penggunaan tanah, diberikan untuk
masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

(1)

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Bagian Kesatu
KETENTUAN

Pasal 25
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diterbitkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
lztn Penggunaan Pemanfaatan Tanah wajib
diajukan oleh orang/perseorangan, perLrsahaan
dan/atau badan hukum yang akan melakukan
penggunaan pemanfaatan tanah.
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan
dengan ketentuan :

a, peruntukan rumah tunggal;
b. peruntukan perumahan;
c. peruntukan non perumahan.
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan
sesuai Rencana Tata Ruang yang berlaku.

(2)

(s)

(4)

Paragraf Satu
KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN

TANAH UNTUK RUMAH TUNGGAL
Pasal 26

(1) lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan rumah tunggal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 huruf (a), lahan
yang diizinkan paling luas 600 m2.

(2) Izirt Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan -rumah tunggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk luas lahan di atas
600 m2 dapat dilakukan secara bertahap.

(3) Pengajuan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2\ wajib menunjukkan bukti pembangunan,
meliputi:
a. surat keterangan dari lurah atau kepala desa

tentang bukti pembangunan lisik sebagaimana
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terlampir dalam Lampiran XVII;
b. I MB sesuai luas pembangunan lisik;
c. pembangunan fisik minimal 50% (lima puluh

persen) dari luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21.

(4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan rumah tunggal dapat diberikan
kepada pemohon dengan peruntukan rumah
tunggai melebihi luasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan membuat rencana
gambar sesuai dengan syarat dan ketentuan
alokasi ruang serta ketentuan yang berlaku.

(5) Penggunaan tanah untuk rumah tinggal sampai
- dengan 5 bidang harus melampirkan siteplanyang

telah disetujui oleh dinas teknis.

Paragraf Dua
KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN PEMANPAATAN

TANAH UNTUK PERUMAHAN
Pasat2T

(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
Perumahan meliputi :

a. Kapling siap bangun
b. Perumahan

(2\ Permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah-bagi perorangan untuk alokasi mang perumahan
wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. jumlah kapling paling banyak 5 (lima) bidang;
b. wajib menyediakan ruang untuk prasarana

jalan, ruang terbuka hijau dan prasarana
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

c. jumlah bidang keseluruhan untuk pemohon
yang sama tidak lebih dari 5.O0O m2.

(3) Permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
untuk alokasi ruang perumahan di atas 5 (lima)
unit atau diatas 5.000 m2 wajib berbadan hukum;

(4) lztn Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan teknis
perencanaan dan pembangunan perumahan
sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk penyediaan ruang sarana
prasarana um-l-lm, KDB, KLB, KDH dan ruang
terbuka hijau minimal 30 Vo dari luas lahan
untuk selanjutnya serah terima aset kepada
pemerintah daerah wajib dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku;

(6) Izrn Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk
peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyertakan site plan yang
telah mendapatkan persetujuan dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
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Sekretaris Daerah;
(71 Melampirkan surat ukur ulang dari BPN.
(8) Pemecahan sertifikat tanah untuk perumahan

wajib sesuai dengan Site plan yang telah
disetujui;

(9) surat pernyataan kesanggupan menyediakan
makam yang dibuktikan dengan denah lokasi
makam disetujui Kapala Dusun dan Kepala Desa
setempat atau pihak lain;

(10) Formulir permohonan Persetujuan Teknis sife
p/an sebagaimana terlampir daLam Lampiran XVIII
Peraturan ini;

( 1 1) Penyusunan site plan menggunakan lagout
^ sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIX

Peraturan ini.

Paragraf Tiga
KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN

TANAH UNTUK NON PERUMAHAN
Pasal 28

(1) lzir. penggunaan pemanfaatan tanah untuk
peruntukan non perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 point 3 huruf c,
meliputi:
a. peruntukan perdagangan/ jasa, meliputi :

- 1. pasar modern/ pasar swalayan I mall /
supermarket;

2. pasar tradisional;
3. pertokoar,/ rumah kantor/ rumah dan

tempat usaha;
4. restoran f rumah makan;
5. gedung pertemuan;
6. tempat hiburan;
7. pusat kebugaran;
8. gudang; dan
9. perdagangan/j asa lainnya.

b. peruntukan industri;
c. peruntukan perkantoran;
d. peruntukan fasilitas sosial dan umum

(peribadatan, pendidikan, wisata, rumah sakit,
balai pengobatan, rumah bersalin, sarana olah
raga, makam, tower/ menara, tempat
pembuarrgan sampah dan fasiiitas lainnya);
dan

e. peruntukan lainnya.
(2\ Izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk

peruntukan non perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan
rencana gambar situasi

(3) lzirr penggunaan pemanfaatan tanah untuk
peruntukan non perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) untuk kegiatan
pembangunan yang strategis wajib menyertakan
site plan yang telah mendapat rekomendasi dari
Dinas terkait.
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(4) Kegiatan pembangunan yang strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
kegiatan pembangunan yalg dapat berdampak
penting danl atau memerlukan perlakuan/
pengeloiaan, baik secara lingkungan maupun
pembangunan fisik.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Waktu Penyelesaian Izin Penggunaan

Pemanfaatan Tanah
Pasal 29

(1) Mekanisme dan waktu lzir, Penggunaan' Pemanfaatan Tanah adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengambil formulir isian pengajuan

permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan
Tanah di OPD yang menangani perizinan
ditujukan kepada Bupati sebagaimana format
terlampir dalam Lampiran XX Peraturan ini,
dengan melengkapi berkas-berkas perizinan
sesuai ketentuan;

b. Bupati menerbitkan atau menolak lztn
Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

(21 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diterbitkan
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja
sejak permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap dan benar.

(3) -Mekanisme proses pengajuan Izin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah diampu secara terpadu oleh
Instansi yang menangani perizinan di Kabupaten
Sragen sebagaimana terlampir dalam Lampiran
XXI Peraturan ini.

(41 Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dari BKPRD
untuk lzrn Penggunaan Pemanfaatan Tanah
sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXII
Peraturan ini.

(5) Pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah
dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati
Sragen tentang Pemberian lzin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah sebagaimana terlampir dalam
Lampiran XXIII Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 30
Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Penggunaan
Pema.nfaatan Tanah, meliputi :

a. Mengisi formulir permohonan Izin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah

b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
legalisir;

c. Fotocopy tanda bukti kepernilikan tanah
(sertifikat atau letter C) yang sudah berstatus
tanah pekarangan (kering) dilegalisir pejabat
yang berwenang;

d. pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
apabila nama pemohon berbeda dengan nama
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dalam sertifikat atau bukti kepemilikan yang
lain (bermaterai);

e. fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
f. fotocopy persetujuan prinsip penanaman

modal dari instansi yang berwenang (apabila
diperlukan );

g. fotocopy izin prinsip (apabila diperlukan);
h. fotocopy surat keterangan peruntukan ruang

(aduise planning);
i. fotocopy rekomendasi Izin pemanfaatan ruang

dari BKPRD;
j. fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk

perusahaan yang berbadan hukum);
k. fotocopy NPWP kecuali peruntukan rumah

tunggal;
1. srfe plan atau gambar situasi rencana

pemanfaatan lahan yang disetujui oleh dinas
teknis;

m. khusus untuk kegiatan usaha melampirkan
proposal kegiatan.

Paragraf Empat
Masa Berlaku Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasa-l 3 1

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan untuk
masa berlaku selama I (satu) tahun.

BAB VII
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 32
(1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf e merupakan pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk
dalam pemberian izin ini adalah kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang
yang berlaku.

(2) Persyaratan, mekanisme dan prosedur lzin
Mendirikan Bangunan diatur tersendiri menurut
peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu
- Ketentuan

Pasal 33
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b (6) adalah penetapan lokasi tanah
dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah.

(2) Instansi pemerintah yang memerlukan tanah
menyusun proposal rencana pembangunan.
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(3) Penyusunan proposal rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dapat
meminta pertimbangan Kantor Pertanahan.

(4) Pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh
pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi :

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur

. kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas

.- operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran

air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi,dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, dan terrninal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan

distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika

Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/
- Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang

terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan

dan/atau konsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;

p. prasarana pendidikan atau sekolah
Pemerintah/ Pemerintah Daerah;

q. prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah
Daerah; dan

r. pasar umum dan lapangan parkir umum

Pasal 34
Dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk fasilitas
keselamatan umum dan penanganan bencana yang
bersifat mendesak, proposai rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak
diperlukan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Waktu Penyelesaian Penetapan Lokasi

Pasal 35
Berdasarkan proposal rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 instansi
pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan
permohonan penetapan lokasi kepada Bupati dengan
tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor



Pasal 36
( 1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi,

bupati melakukan pengkajian kesesuaian rencana
pembangunan.

(21 Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan atas rekomendasi izin pemanfaatan
ruang dari BKPRD dan pertimbangan teknis
pertanahan dari Kantor Pertanahan.

(3) Daiam ha1 rekomendasi BKPRD dan pertimbangan
. teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada
- ayat (2) tidak sesuai dengan RTRW atau

perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah
ada, dan tidak dapat dilaksanakan pada lokasi
yang dimohon.

(41 Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), bupati menerbitkan keputusan
penetapan lokasi, selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(5) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang
tembusannya disampaikan kepada Kantor
Pertanahan dan instansi terkait.

(6) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana
drmaksud pada ayat (4) berlaku juga sebagai izin
perolehan tanah bagi instansi pemerintah yang
memerlukan tanah.

(71 Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepenLingan umum sesuai
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Mekanisme proses pengajuan penetapan lokasi
diampu secara terpadu oleh Instansi yang
menangani perizinan di Kabupaten Sragen
sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXIV
Peraturan ini.

(9) Persetujuan atas Penetapan Lokasi dituangkan
melalui Surat Keputusan Bupati Sragen tentang
Penetapan Lokasi sebagaimana terlampir dalam
Lampiran XXV Peraturan ini.

Pasal 37
Seteiah diterimanya keputusan penetapan lokasi,

. instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam
' '.. waktu paling lama - 14 (empat belas) hari wajib

mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Penetapan Lokasi

Pasal 38
Syarat-syarat pengajuan permohonan Penetapan
Lokasi, meliputi :

a. Mengisi Formulir permohonan Penetapan Lokasi
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sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXVI
Peraturan ini;

b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
c. Proposal rencana pembangunan yang dilengkapi

dengan sketsa atau gambar rencana pemanfaatan;
d. Fotocopy Surat Keterangan Peruntukan Ruang

(aduise planning);
e. Fotocopy rekomendasi pemanfaatan ruang dari

BKPRD;
f. Fotocopy rekomendasi pertimbangan teknis

pertanahan dari instansi yang berwenang.
g. Berita Acara kesediaan pemilik tanah untuk

' digunakan tanahnya untuk kepentingan umum,

Bagian Keempat
Masa Berlaku Penetapan Lokasi

Pasai 39
(1) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 angka (9) diberikan
untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

(21 Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan
tanah belum selesai, namun telah memperoleh
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
rencana pembangunan, Bupati hanya dapat
menerbitkan 1 (satu) kali perpanjangan penetapan
lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 40
( 1) Pembinaan dari Monitoring terhadap Izin Prinsip

diselenggarakan oleh Kepala Instansi yang
menangani perizir:an di Kabupaten Sragen;

(2) Pembinaan dan Monitoring terhadap Izin Lokasi,
Penetapan Lokasi dan lzir. Fenggunaan
Pemanfaatan Tanah diselenggarakan oieh OPD
yang membidangi urusan tata ruang di Kabupaten
Sragen;

(3) Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk izin
lokasi memperhatikan :

a. Risalah pertimbangan teknis pertanahan; dan
b. K etentuan pada Peraturan Menteri Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

(4\ Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 menjadi
pertimbangan dan pembatalan lzin yang telah
diberikan.

BAB IX
BIAYA

Pasal 4 1

(1) Pemberian Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Perubahan
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Penggunaan Tanah, Izin Penggunaan Pemanfaatan
Tanah, dan penetapan lokasi tidak dipungut biaya.

(21 Khusus untuk Lampiran surat keterangan
peruntukan ruang (aduise planningl dan surat
rekomendasi izin pemanfaatan ruang diperlukan
peta rencana penggunaan lahan dari RTRW
Kabupaten atau Rencana Rinci Tata Ruang, dan
kepada Pemohon dikenai tarif penggantian biaya
cetak peta sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka
Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Izin Pemanfaatan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan Bupati ini
diundangkan.

Pasal 43
mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2' - z

L B PATI SRAGEN ,/

KUSDI NTUNG YUNI SUKOWAT

20t7

t 4

Diundangkan di Sragen
.pada tanggal )-2- 2Ol7

SEI(RETARIS b)SBRAH KABUPATEN SRAGEN,

ry
.INTAG PRABAWANTO B.
BDRITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
'l'AI-tuN 2017 NOMOR
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

Format Surat Keterangan Peruntukan Ruang

KOP OPD YANG MENANGANI BIDANG TATA RUANG

SUHAT KETERANGAN PERUNTUI(AN RUANG
(ADWSE PL/LNNrNG)

NoMoR: 050/ 1026l

Yang bertanda tangan dibawah ini :

(Kepala OPD yang menangani Bidang Tata Ruang)
a. Nama
b. Jabatan

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjawab Surat
Nomor: tertanggal , dengan ini menerangkan
bahwa lokasi tanah :

a. Nama Pemohon
b. No. Identitas
c. Pekerjaan/Jabatan
d. Alamat Pemohon
e. No. (SHM/HGB/HGU\l
f. Alamat Letak Tanah

Statr-is/ Luas Tanah rn2

Berdasarkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 beserta Lampirannya
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda RTRW yaitu Peta Rencana Pola
Ruang Kabupaten Sragen.

Menerangkan :

1 . . Bahwa lokapi tanah tersebut di atas termasuk dalam kawasan peruntukan
s€bagaimana dalam lampiran peta surat keterangan ini.

2. 'Selanjutnya, hal-hal yang.berkaitan dengan proses perizinan agar memenuhi
'ketentuan-ketentuan yang berlaku.



Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, selanjutnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen,

(KEPALA OPD YANG MENANGANI TATA
RUANG)

Pangkat
NIP



A
Skala : 1:5.000

U PETA LOKASI
TANAH YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN ADVISE PLANNING

(Pctra Rencan Pol. Ru.ng Wilayah (rbup.t n Sr.g.n Trhun 2011 - 2031 )

Kepada : ................, bertindak untuk dan atas nsma
PT...........
DuyunOan
Sidoharjo

SraOen

.t

I

I

I

I

/
esa Jeta

,a

ngan

An.BUPATI SRAGEN

A.n BupatiSragen
Kepala DPUPR Kab

sragen

Nama
Pangkat

NIP

lw&n P.runhrl.n lnducn

K E.n P!tonlut.n Se.h lrtar
KM.n P.tuntul.. P.mukim.n P.daean

K 6an Perunluk.n Pmukiman Pe*ot .n

Kdsa. Perunruk.n P.rdeta.!an a.raO/Jas!

KETERANGAN

E Taiah yai! dLmohoi

rI

'{.

i

Contoh Lampiran Surat Keterangan Peruntukan Ruang (Aduise Planning\

l-rvrorrsRAcEN,

,+ct INA UNTUNG YUNI SUKOWAT

+/- 66.700 m2

Desa / Kel. :

Kecamatan :

Kabupqten :

No. SHIW Luas :

I

I



Format Formulir Permohonan Surat Keterangan Peruntukan Ruang

Sragen,

: 1 (satu) bendel
: Permohonan Surat
Keterangan Peruntukan Ruang

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

Kepada Yth. :

Kepala (OPD yang menangani Tata
Ruang )Kab. Sragen

di-
SRAGEN

No
Lampiran
Perihal

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami alamat
dalam ha1 ini

bertindak untuk dan atas nama
dengan ini mengajukan Surat Keterangan Peruntukan Ruang dalam rangka ( izin
lokasi/ izin perubahan penggunaan tanah/ penetapan lokasi*) untuk keperluan
pembangunan

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Sragen Nomor: 13 Tahun 2O17
tentang Izin Pemanfaatan Ruang bahwa setiap rencana permohonan perizinan
terkait pemanfaatan ruang mensyaratkan Surat Keterangan Peruntukan Ruang
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan
penerbitan Surat Keterangan Peruntukan Ruang atas tanah :

Nama Pemohon :

No. Identitas KTP :

Pekerjaan Pemohon :

Status tanah yg dimohon : Sawah/ Pekarangan/ Tegalan/ lainnya ................
Nomor SHM/HGU/HGB **) :

Luas :

Letak :

No. Telp/ HP :

Sebagai kelengkapan permohonan, kami iampirkan dokumen sebagai berikut :

1) Foto kopi KTP;
2) Foto Kopi Surat Akta Tanah (sertifikat);
3) Fotokopi Akta Jual Beli/Surat Kuasa (Apabila Nama Pemohon tidak sama

dengan nama dalam sertifikat);
4) Denah Lokasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami pertanggung jawabkan
atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas. Atas perhatian dan
tdrkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

* coret yang tidak perlu
** izin lokasi tidak perlu melampirkan



No

Lampiran
Perihal

:1 (satu) bendel
: Permohonan Cetak Peta/

Penggandaan Peta Digital*

Sragen,

Kepada Yth. :

Kepala Dinas PUPR Kab. Sragen
di-

SRAGEN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama :

Alamat :

No. KTP :

No. Telp/ HP:

dengan ini mengajukan Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta
Digital*dengan rincian sebagai berikut (lingkari huruf a atau b sesuai permintaan) :

a. Permohonan Cetak Peta
. Jenis Peta
. Ukuran
o Bentuk Peta

Untuk keperluan

: Ao/ Arl A2l A3"
: Peta dalam bentuk raster/ peta dalam bentuk vektor*

b. Permohonan Penggandaan Peta Digital
. Jenis Peta
. Ukuran
o Untuk keperluan

: Aol AtI A2/ A3*

Sebagai kelengkapaa permohonan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut : -'

1) Foto kopi KTP;
2) Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menggunakan Peta Sebagimana

Mestinya;
3) Surat Peinyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Cetak Peta dan/atau

Penggandaan Peta Digital.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami pertanggung jawabkan
atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas. Atas perhatian dan
terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

* coret yang tidalt perlu



Sragen

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama
Alamat
No, KTP
No. TeIp/ HP :

dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk menggunakan peta yang saya
dapatkan dari Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana rrLestinya dal saya sanggup
untuk membayar retribusi cetak peta/ penggandaan peta digital sesuai dengan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahgunaan atas
penggunaan peta tersebft merupakan tanggung jawab saya.

Demikial Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai salah
satu syarat pengajuan Permohonan Cetak Peta/ Penggaidaan Peta Digital*.

Pemohon

* coret yang tidak perlu

Sragen

SURAT PERI.IYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama
Alamat
No, KTP
No. Telp/ HP :

dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk membayar retribusi cetak peta/
penggandaan peta digital sesuai dengan tarif menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai salah
satu syarat pengajual Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta Digital*.

Pemohon

* coret yang tidak perlu



SURAT PERMOHONAN PETA

Kepala Dinas PUPR
Kab. Sragen

di-

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama
Pekerjaan
Alamat
No.Telp/HP

Bersama ini sa1,a mengajukan permohonan mendapatkan data peta lokasi
Penggunaan Lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Sragen untuk keperluan memenuhi persyaratan pengajuan
lain.........................

Demikian permohonan disampaikan dan terima kasih.

Sragen

Pemohon

* coret yang tidak perlu
** izin lokasi tidakperlu melampirkan

SRAGEN



l\o
Lampiran
Perihal

Sragen,

Kepada Yth. :

Kepala Dinas PUPR Kab. Sragen
di-

SRAGEN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama
Alamat
No. KTP
No. Telp/ LIE).

l,L"

dengan ini mengajukan Permohonan Surat Keterangan Informasi Tata
Ruang yang akan kami gunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan izin
bidang pertambangan.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan Surat Keterangan
Peruntukan Ruang (adunse planning) dari Dinas PUPR Kabupaten Sragen sebagai
berikut:

Nama
Nomor
Tanggal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami pertanggung jawabkan
atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas. Atas perhatian dan
terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PATI SRAGEN,

KUS ,b
\

G YUNI SUKOWA

:1 (satu) bendel
: Permohonan ITR



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

MEKANISME IZIN PRINSIP

Mekanisme proses izin prinsip secara terpadu diampu oleh DPMPTSP
Kabupaten Sragen, dengan mekanisme sebagai berikut:

PEMOHON

Pemohon
Menyerahkan

syarat-syarat untuk
permohonan Izin

Prinsip di
DPMP/TSP ->

L BUPATI SRAGEN

Kepala DPMPTSP
mengundang satker

terkait dalam langkah-
langkah yang diambil
dalam rangka bahan

pertimbangan
rekomendasi Bupati

Kepala DPMP|SP
menerbitkan izin atau
penolakan Izin Prinsip

berdasarkan
rekomendasi Bupati

(

I

1
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANF'AATAN RUANG

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NoMoR:503/ / 29 / 2O.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP KEPADA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Membaca

Menimbang a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terlradap kegiatan ........., maka masih dipandang
perlu menyediakan tempat untuk
di wilayah Kabupaten Sragen;

b. bahwa sesuai dengan permohonan tzln untuk
keperluan. ... . . sebagaimana tersebut diatas, maka
setelah dilakukan pemeriksaan telah memenuhi persyaratan
teknis maupun administrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati
Sragen tentang Pemberian Izin Prinsip Tidak Keberatan
kepada
di Wilayah Kabupaten Sragen.

Mengingat 1.

2.

". '.3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 terta ng Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Surat PermohonErr ........... perihal Permohonan Izin
untuk keperluan



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

Memberikal
keperluan....

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambal:,an Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor l5 Tahun 2010 tentarg
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Itlegara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2O13 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sragen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O l1 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun
2Ol1 - 2031 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 201 1 Nomor 5);

11.Per-aturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2077 tentang Izin
pemanfaatan Ruang.

MEMUTUS KAN:

Prinsip kepada................................untuk
di Wilayah Kabupaten Sragen.

lzin

Pemegang surat Izin sebagaimana tersebut pada diktum
KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut ;

1. Mengqjukan Izin Lokasi, Izin Perubahan Penggunaan Tartah
atau Penetapan l,okasi kepada Bupati Sragen;

2. Mengajukan lz;.n Gangguan (HO) dan lztn Mendirikan
Bangunan (lMB) kepada Bupati Sragen;

3. Me lakukan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian
pencemaran lingkungan dalam segala bentuk (suara, gas,
cair dan padat);

4. Membuat dolnrmen studi lingkungan serta melaksanakan
segala ketentuan yarg ada dalam dokumen studi lingkungan;

5. Dalam melaksanakan pembangunan wajib memperhatikan
faktor-faktor keamanan, ketenteraman dan ketertiban
lingkungan;

6. Tidak diperbolehkan mengalihkan izin kepada pihak lain,
tanpa pemberitahuan dan izin dari Bupati Sragen;

7. Surat persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 12 ( dua
belas ) bulan dan pemegang izin harus segera mulai
melakukan kegiatan.



KUTIGA

KELIMA

Pemegang surat persetujuan ini wajib mematuhi segala
peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yan!
berkaitan dengan usaha tersebut.

Apabila pemegang surat persetujuarr ini melanggar segala
peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah,
maka surat persetujuan dapat dicabut tanpa pemberian ganti
rugi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

a.n. BUPATI SRAGEN
KEPALA DINAS...........

KABUPATEN SRAGEN

Tembusan:
1. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
2. KepaLa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPUPR Kabupaten Sragen;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen;
5. I(epala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

NA A

t BUPATI SRAGEN/

KUSDI UNTUNG YUI.{I SUKOWATI I

KEEMPAT :

NIP.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

Format Formulir Permohonan Izin Prinsip

PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Kepada Yth :

Bupati Sragen
Cq. Kepala (OPD yang menangani perizinan)

Kabupaten Sragen
Di

SRAGEN

Yang bertanda dibawah ini :

1

2
.)

4
5

. Nama

. Tempat/ Tanggal Lahir

. Pekerj aan

. Alamat

. Bertindak untuk dan atas nama
Dengan ini kami mengajukhn permohonan Izin Prinsip dengan keterangan
sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan
2. Keperluan Ijin
3. Alamat/ Lokasi

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

i. Identitas pemohon (foto copg KTPI;
2. a kte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
3. Foto copy keterangan kepemilikan tanah (apabila diperlukan);
4. Proposal atau uraian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Sragen,
Hormat kami

( )

PATI SRAGEY
("

^"II KUSDINAR U NG YUNI SUKOW



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

MEKANISME IZIN LOKASI
(uutuk permohonan perolehan tanah dengan luas tanah paling sedikit

IO.OOO m2 atau di atas L ha atau kegiatan strategis yang memerlukan Izin
Lokaslf

Mekanisme proses perizinan secara terpadu diampu olelr OPD Yang menangani
perizinan di Kabupaten Sragen, dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I

Kepala OPD yang menangani
tata ruang menerbitkan Surat
Keterangan Peruntukan Ruang

Tahap II

PEMOHON +

Surat Rekomendasi BKPRD ditaida targani oleh SEKDA
s€laku Ketua BKPRD Kabupaten

PEMOHON

Pemohon menyerahkan formulir
aduise planning beserta

dokumen kelengkapannya ke
OPD yang menangani tata

ruang

Pemohon
mengambil formulir
Surat Keterangan

Peruntukan Ruang,
Rekomendasi

BKPRD dan Izin
Lokasi

Cek Lapangan, Pemohon hadir secara
pribadi dalam pengecekan/klarifikasi

informasi tata ruang

OPD yang menangani
tata ruang (Ketua Pokja
Pengendalian BKPRD)

Pemohon
menyerahkan

syarat-syarat untuk
permohonan
rekomendasi

Pemanfaatan Ruang
BKPRD Ke OPD
yang menarlgafli

tata ruang

Rapat Koordinasi Pokja
Pengendalian BKPRD
Cek Lokasi (apabila
diperlukan)
Berita Acara

Terbit Rekomendasi Ketua
BKPRD


