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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 telah 

menetapkan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten, salah satu diantaranya adalah 

kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. 

Salah satu kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang adalah 

pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian 

unggulan. Strategi dalam kebijakan tersebut yakni meningkatkan produk dan nilai tambah 

pertanian, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil 

produksi; meningkatkan koordinasi jaringan pemasaran dari sektor hulu hingga hilir; dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan 

melalui pembinaan teknis. 

Demikian dari sisi kebijakan keruangan, oleh karenanya untuk operasional RTRW 

Kabupaten Lumajang perlu disusun rencana rinci tata ruang Kabupaten, termasuk 

didalamnya Rencana Tata Ruang Kawasan Minapolitan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 124 Perda RTRW Kabupaten Lumajang. 

 

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN  

Tujuan dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis 

Minapolitan Kabupaten Lumajang adalah menyiapkan dokumen perencanaan keruangan 

yang memiliki fungsi : 

a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau 

mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam 

mendukung penataan ruang wilayah kabupaten; 

b. sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten; dan 

c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK.  
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1.3 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN  

1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 

Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 

Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, dimana pada 

Pasal 7 telah menyebutkan bahwa ketentuan teknis RTR KSK, meliputi : 

a. tipologi KSK;  

b. delineasi KSK;  

c. skala peta; dan  

d. muatan RTR KSK. 

Untuk tipologi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan 

kriteria : 

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;  

2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi 

atau kabupaten;  

3. memiliki potensi ekspor;  

4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan 

pengembangan wilayah;  

5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;  

6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;  

7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka 

mewujudkan ketahanan energi;  

8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi 

bahan jadi;  

9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;  

10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan;  

11. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau  

12. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.  

Ketentuan teknis selanjutnya adalah mengenai delineasi KSK, dengan telah 

ditetapkannya kawasan minapolitan Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Bupati 

Nomor 188.45/148/427.12/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Lokasi 

Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2012 menjadi perlu untuk dilihat pemenuhan 

kriteria delineasi, yakni keharusan untuk adanya informasi titik koordinat yang jelas. Syarat 
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delineasi KSK harus memiliki titik koordinat yang jelas dan ditetapkan oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di kabupaten. Adapun 

ketentuan batas delineasi KSK adalah dapat berupa :  

 Batas administrasi dapat berupa batas wilayah desa / kelurahan, batas wilayah 

kecamatan, atau batas wilayah kabupaten / kota.  

 Batas bentang alam dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang 

merupakan bentang alam.  

 Batas buatan dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan 

batas buatan. 

Delineasi KSK mencakup 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan inti dan kawasan 

penyangga. Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama KSK berada, baik yang 

batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria 

penetapan kawasan inti adalah merupakan objek utama dalam perencanaan atau 

pembangunan; dan/atau berada di wilayah daratan / wilayah perairan.  

Sedangkan Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSK yang 

mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun kriteria penetapan adalah merupakan kawasan 

yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti; 

memiliki radius tertentu dari batas terluar kawasan inti; dan/atau berada di wilayah daratan 

dan/atau wilayah perairan 

Ruang lingkup materi atau muatan dari penyusunan RTR KSK dari sudut 

kepentingan pertumbahan ekonomi ditentukan dengan mempertimbangkan : 

a. orientasi pasar,  

b. daya saing nasional dan internasional,  

c. daya serap tenaga kerja,  

d. keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir,  

e. mobilitas, dan / atau 

f. kegiatan pendorong sektor ekonomi. 

Ruang lingkup materi dalam penyusunan RTR KSK Minapolitan Kabupaten 

Lumajang ini, terdiri dari : 

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang 

a. Tujuan 

Perumusan tujuan akan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan 

yang memiliki sektor-sektor unggulan sebagai alat penggerak pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 
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b. Kebijakan 

Kebijakan akan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. 

Perumusan kebijakan difokuskan, antara lain pada : 

- Kebijakan penetapan sektor-sektor unggulan; 

- Kebijakan penyediaan prasarana dan sarana; 

- Kebijakan moda transportasi terpadu; 

- Kebijakan pengembangan antar sektor ekonomi secara terpadu; 

- Kebijakan pengembangan ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi 

lokal dan spesifik; 

- Kebijakan pengembangan ramah lingkungan; 

- Kebijakan pemberian kemudahan investasi dan usaha; dan/atau 

- Kebijakan pembangunan kawasan berbasis mitigasi bencana. 

c. Strategi 

Strategi akan disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah -langkah 

operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi 

difokuskan, antara lain pada : 

- arahan pengembangan perekonomian; 

- arahan sistem pusat kegiatan ekonomi; 

- arahan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan 

ekonomi; 

- arahan penyediaan permukiman para pekerja; 

- arahan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (fasilitas olah raga, 

sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah); 

- arahan penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan; 

- arahan penyediaan sistem jaringan telekomunikasi; 

- arahan penyediaan sistem jaringan sumber daya air; 

- arahan mitigasi bencana pada kawasan bencana alam; dan/atau 

- arahan pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan. 

2. Rencana Struktur Ruang 

Rencana struktur ruang, terdiri atas : 

a. Sistem pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan 

dalam RTRW Kabupaten; 

b. Sistem jaringan prasarana dan sarana, terdiri atas : 

- sistem prasarana dan sarana lingkungan ; 

- penyediaan RTH dan taman bermain; 

- penyediaan kolam pengendali banjir (retention pond); 
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- penyediaan sarana olah raga; 

- penyediaan fasilitas pejalan kaki. 

c. Sistem jaringan energi dan kelistrikan, terdiri dari : 

- perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan jenis energy (panas, 

mekanika, cahaya, kimia, dan elektromagnet) yang bersumber dari energi 

terbarukan, tidak terbarukan, dan hasil dari teknologi baru; dan 

- perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan fungsi pembangkit listrik, 

transmisi tenaga listrik, dan distribusi listrik terintegrasi. 

d. Sistem jaringan telekomunikasi : 

Pemanfaatan dan pengembangan dari prasarana dan sarana infromasi 

telekomunikasi yang saling terintegrasi. 

e. Sistem jaringan transportasi : 

- penyelenggaraan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan dan jembatan; dan 

- penyediaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi : prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan (terminal, halte, dll); dan penyelenggaraan moda 

transportasi umum terintegrasi. 

f. Sistem jaringan sumber daya air : 

- Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah sungai, daerah aliran 

sungai, dan cekungan air tanah (CAT); dan 

- Penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber 

daya air, dan pengendalian daya rusak air. 

g. Sistem penyediaan air minum : 

- Penyediaan jaringan air minum dengan sistem perpipaan terintegrasi 

dan/atau jaringan bukan perpipaan; 

- Penyediaan jaringan air minum pada kawasan permukiman dan kawasan 

non permukiman; dan 

- Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air minum. 

h. Sistem persampahan : 

- Penyediaan prasarana dan sarana tempat penampungan sementara, 

tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir 

sampah; 

- Perlindungan lingkungan dari bahaya tercemarnya tanah, air dan udara 

- Penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan 

- Perlindungan lingkungan melalui konsep 4R (reuse, reduce, recycle, 

replace). 

i. Sistem jaringan air limbah : 
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- Penyediaan jaringan air limbah dengan sistem perpipaan dan/atau jaringan 

bukan perpipaan; 

- Penyediaan prasarana dan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL); 

- Perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran tanah, air, dan udara; 

dan 

- Perlindungan tanah melalui konsep recycle. 

j. Sistem jaringan drainase : 

- Penyediaan jaringan drainase terintegrasi; dan 

- Penyediaan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup 

k. Penyediaan prasarana lainnya : 

- Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

- Fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana; 

- Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 

- Sistem pengolahan limbah rumah sakit; dan 

- Sistem pengolahan limbah nuklir. 

3. Rencana Pola Ruang  

Rencana Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis 

Minapolitan ini, terdiri dari : 

a. kawasan inti merupakan kawasan pengembangan potensi unggulan yang dapat 

mendorong investasi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung 

lingkungannya. Kawasan inti ini dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang 

dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi utama kawasan inti 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan; 

b. kawasan penyangga merupakan kawasan penunjang yang dapat menjadi 

pendorong pengembangan kegiatan pada kawasan inti. Kawasan penyangga 

dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang berada pada kawasan diluar 

kawasan inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi utama kegiatan pada 

kawasan inti seperti perdagangan dan jasa; 

Pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan 

lindung, mengikuti ketentuan pola ruang dalam RTRW. Pola ruang kawasan inti dan 

kawasan penyangga yang berada pada kawasan budi daya harus memuat pola 

ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada pola ruang kawasan budi daya 

yang termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW Kabupaten. 

Pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi 

relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara 

jika terjadi bencana alam. 
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4. Arahan / Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata 

ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun perencanaan. Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai : 

a. Acuan bagi pemerintah dan masayarakat dalam pemrograman 

penataan/pengembangan wilayah; 

b. Arahan untuk sektor dalam program; 

c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; 

d. Dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; 

dan 

e. Acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. 

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun, berdasarkan : 

a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; 

b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; 

c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; 

d. prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanalisan program 

sesuai dnegan RPJPD; dan 

e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria : 

a. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 

perencanaan; 

b. Konsistensi dan berkesinambungan terhadap program yang disusun; 

c. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu; 

d. Memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanalisan, instansi 

pelaksana; 

e. Sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan 

perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK. 

5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK 

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum 

peraturan zonasi, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan 

pengenaan sanksi. 

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK berfungsi : 

a. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 

b. menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 

c. menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 

d. mengendalikan pengembangan kawasan; 
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e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan 

f. melindungi kepentingan umum. 

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria : 

a. terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan 

b. penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan. 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan KSK, dan pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032, sebagaimana 

dimuat dalam Pasal 55, bahwa kawasan minapolitan merupakan kawasan strategis 

kabupaten yang, meliputi : 

1. Kecamatan Tempursari,  

2. Kecamatan Pasirian,  

3. Kecamatan Tempeh,  

4. Kecamatan Kunir,  

5. Kecamatan Yosowilangun, dan  

6. Kecamatan Rowokangkung  

7. Kecamatan Klakah 

Wilayah perencanaan KSK agar memperhatikan ketentuan yang mengatur terhadap 

kondisi sebagian wilayah perencanaan KSK yang menjadi bagian wilayah perencanaan 

kawasan yang disusun rencana detail tata ruangnya. 

 

1.4 DASAR HUKUM  

Dasar hukum peraturan dan perundangan yang akan dipergunakan dalam proses 

kegiatan penyusunan RTR Kawasan Strategis Minapolitan di Kabupaten Lumajang, adalah : 

A. Undang – Undang (UU) 

1. UU No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air; 

2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan  

4. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  

5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah;  

6. UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 

7. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 

8. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang UU No. 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
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9. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

B. Peraturan Pemerintah (PP) 

1. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

2. PP No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; 

3. PP No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 

4. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

5. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

C. Peraturan Presiden (Perpres) 

1. Perpres No. 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2010-2014; 

2. Perpres No. 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 

Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur; dan 

3. Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia. 

D. Peraturan Menteri (Permen) 

1. Permen KP No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Republik Indonesia;  

2. Permen KP No. PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

3. Permen KP No. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan; dan 

4. Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 

Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Kabupaten. 

E. Peraturan Daerah  

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW 

Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. 
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BAB 2  
KETENTUAN UMUM 
 

 

 

2.1  ISTILAH DAN DEFINISI  

Berikut ini istilah dan definisi yang digunakan dalam penyusunan RTR KSK 

Minapolitan Kabupaten Lumajang  

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

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

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

3. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang.  

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

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.  

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

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

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

terkait yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 

7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

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

sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 

beserta pembiayaannya. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN dan yang 

berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur 

ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan 
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strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya. 

13. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

14. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

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

manusia, dan sumber daya buatan. 

15. Sistem perkotaan di wilayah provinsi adalah susunan kota dan kawasan perkotaan di 

dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan antarkota/antarper-kotaan yang 

membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam 

wilayah provinsi. 

16. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa 

provinsi. 

17. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota. 

18. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau melayani kegiatan beberapa kecamatan. 

19. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten 

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

20. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang emmpunyai fungsi utama 

ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran, komoditas 

perikanan, pelayana jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya 

21. Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama KSK berada, baik yang 

batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

22. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSK yang mempengaruhi 

fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 
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2.2   KEDUDUKAN RTR KSK 

RTR KSK merupakan rencana rinci tata ruang dari Perda RTRW Kabupaten 

Gambar di bawah ini menunjukkan skema kedudukan RTR KSK dalam sistem penataan tata 

ruang dan keterkaitannya dengan rencana umum tata ruang.  

 

Gambar 2.1 Kedudukan RTR KSK dalam Sistem Penataan Ruang  

 

2.3  FUNGSI DAN MANFAAT RTR KSK 

RTR KSK merupakan penjabaran RTRW Kabupaten yang disusun sesuai tujuan 

dari RTRW. Muatan RTR KSK ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan 

pemerintah Kabupaten. Kepentingan pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan 

penetapan RTR KSK harus menguatkan ketetapan yang telah dijabarkan di dalam RTRW 

Kabupaten.  RTR KSK juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Dengan demikian fungsi dan manfaat RTR KSK yaitu 

sebagai berikut:  

Fungsi : 

1. Sebagai acuan pemerintah Kabupaten untuk memastikan penyelenggaraan penataan 

ruang di kabupaten  

2. Sebagai acuan pemerintah kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten dan 

rencana rincinya. 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 2 - 4 

 

Manfaat : Mengakomodasi nilai-nilai strategis i yang terpadu dalam rencana tata ruang 

wilayah kabupaten dan rencana rincinya 

 

2.4  KRITERIA DAN LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RTR KSK 

Kawasan strategis Kabupaten ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah Kabupaten yang memiliki 

kekhususan. 

2. Memperhatikan Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten 

3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki 

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten yang jelas. 

4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten yaitu merupakan 

aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: 

a. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 

b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 

c. Potensi eKSKor; 

d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi 

e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan; atau 

g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka 

mewujudkan ketahanan energi. 

5. Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di 

dalam wilayah Kabupaten 

6. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial 

dan budaya antara lain kawasan yang: 

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 

b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas social dan budaya; 

c. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 

d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; 

e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 

f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. 

7. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah Kabupaten, antara lain: 
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a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta 

tenaga atom dan nuklir; 

b. Memiliki sumber daya alam strategis; 

c. Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; 

d. Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 

e. Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 

8. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi 

dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang: 

Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 

a. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora 

dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus 

dilindungi dan/atau dilestarikan; 

b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 

menimbulkan kerugian; 

c. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 

d. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

e. Merupakan kawasan rawan bencana alam; atau 

f. Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan 

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 

 

2.5  MASA BERLAKU RTR KSK 

RTR KSK berlaku dalam jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan menjadi Perda. Peninjauan 

kembali RTR KSK dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTR 

KSK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terdapat kondisi 

sebagai berikut:  

 Terdapat kondisi strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

 Terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah 

daerah yang termasuk dalam deliniasi RTR KSK KSK; atau 

 Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berkaitan 

dengan RTR KSK. 
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BAB 3  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

PENATAAN RUANG 
 

 

 

 

3.1 TINJAUAN RENCANA TATA RUANG 

3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 

Kabupaten Lumajang diarahkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya 

komoditas perikanan air payau, komoditas perikanan air tawar (ikan konsumsi), dan 

komoditas perikanan air laut. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi :  

1. pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman bakau / mangrove dan 

terumbu karang;  

2. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;  

3. penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri;  

4. pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan 

rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;  

5. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;  

6. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan;   

7. pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan 

ekonomi/koperasi.  

8. pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah 

fungsi;  

9. pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka 

meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi;  

10. pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas 

produksi garam; dan   

11. pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek 

lingkungan hidup yang keberlanjutan.   
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3.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032  

A. Visi, Tujuan, kebijakan dan strategi 

Visi dari penataan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang adalah 

”Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah yang Terpadu, Produktif dan Seimbang”. Misi 

penataan ruang yang dilakukan adalah dengan mewujudkan :  

a. Mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan;  

b. Mengembangkan pengelolaan potensi lokal daerah secara efektif dan efisien; dan  

c. Membangun infrastruktur penunjang kegiatan ruang. 

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang yang serasi 

dengan potensi dan kondisi Kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan 

pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang 

berdaya saing serta berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah yang ada di 

Kabupaten Lumajang, antara lain meliputi : 

a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi 

pertanian unggulan;  

b. pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;  

c. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;  

d. penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;  

e. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;  

f. pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;  

g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;   

h. pengembangan potensi pariwisata;  

i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan  

j. pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir. 

Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi 

pertanian unggulan meliputi :  

a. mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan 

nasional;  

b. mengembangkan komoditas-komoditas unggul pertanian pangan, holtikultura, 

palawija, perkebunan, dan peternakan di setiap wilayah;  

c. meningkatkan produk dan nilai tambah pertanian, peternakan, dan perikanan baik 

ikan tangkap dan budi daya melalui sentra pengolah hasil produksi;  

d. meningkatkan koordinasi jaringan pemasaran dari sektor hulu hingga hilir; dan  

e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pertanian, peternakan, dan 

perikanan melalui pembinaan teknis. 
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Strategi pengembangan pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten Lumajang 

meliputi :  

b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi khusus di 

wilayah kabupaten sebagai salah satu kawasan andalan;  

c. meningkatkan  dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan 

budaya;  

d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis 

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal; dan  

e. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan 

ekosistem dan lingkungan hidup.  

Strategi pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir Kabupaten 

Lumajang meliputi :  

a. menentukan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir; dan  

b. mengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan.  

 

 

B. Rencana Struktur Ruang 

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : sistem pusat kegiatan dan 

sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan meliputi : sistem perkotaan; dan 

sistem perdesaan. Sistem perkotaan meliputi: a. penetapan pusat-pusat perkotaan; dan b. 

rencana fungsi pusat kegiatan. 

Tabel 3.1. Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lumajang 

Sistem Pusat Kegiatan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah Pelayanan 

Sistem 
perkotaan 

PKLp Pasirian  Pertanian tanaman 
pangan, kehutanan, 
perkebunan, pariwisata, 
industri kecil, 
pertambangan dan 
perikanan; 

PPK Perkotaan : 
Tempeh 
Candipuro 
Pronojiwo 
Tempursari 
Sumbersuko  

Sistem 
perkotaan 

PKLp Yosowilangun Perdagangan dan jasa, 
pertanian tanaman 
pangan, perikanan, 
pengembangan budidaya 
pertambangan, 
perkebunan dan 
pariwisata, 
pengembangan kegiatan 
perikanan 

PPK Perkotaan : 
Ranuyoso 
Randuagung 
Kedungjajang 
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Sistem 
perkotaan 

PKLp Klakah Industri, perdagangan dan 
jasa, kehutanan, 
perkebunan, 
pengembangan pertanian,  
perikanan dan pariwisata 

PPK Perkotaan : 
Kunir 
Tekung 
Rowokangkung 
Jatiroto 

 Sistem Perkotaan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 
kecamatan sebagai PKLp dan 4 kecamatan sebagai PPK. 

Sistem 
perdesaan 

PPL Yosowilangun Kidul 
Kec. Yosowilangun; 

 Pusat pemerintahan 
dan pusat pelayanan 
kegiatan skala 
kecamatan. 

 Pusat pemasaran dan 
informasi serta 
pengenalan produk 
unggulan dan komoditi 
kecamatan dan desa 
potensial.  

 Percepatan efek 
pertumbuhan dari PPK 
dan desa sekitarnya 
melalui potensi desa 
yang cepat berkembang 

Desa Potensial : 
 Desa Kraton 

Sistem 
perdesaan 

PPL Rowokangkung  
Kec. Rowokangkung; 

 Desa Kedungrejo 

Sistem 
perdesaan 

PPL Pasirian  
Kec. Pasirian; 

 Desa Kalibendo 

Sistem 
perdesaan 

PPL Kunir Lor  
Kec. Kunir; 

 Desa Jatigono 

Sistem 
perdesaan 

PPL Tempursari  
Kec. Tempursari; 

 Desa Bulurejo 
 Desa Tempursari 

Sistem 
perdesaan 

PPL Tempeh Tengah 
Kec. Tempeh; 

 Desa Tempeh 
Kidul 

Sistem 
perdesaan 

PPL Klakah  
Kec. Klakah 

 Desa Klakah 

Sumber : RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (modifikasi) 

 

Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Lumajang antara lain 

mencakup : 

A. Sistem Prasarana Utama 

Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten, meliputi : a. sistem jaringan 

transportasi darat; dan b. sistem jaringan transportasi laut. 

1. Sistem jaringan transportasi darat, meliputi : 

a. Jaringan jalan, rencana terkait dengan fungsi jalan mencakup rencana 

penyesuaian pemanfaatan jalan berdasarkan klasifikasi fungsi jalan dan dimensi 

jalan yang bertujuan untuk menyesuaikan beban pemanfaatan jalan dengan 

kapasitas tingkat pelayanannya dan hal ini berkaitan dengan rute lalu lintas di 

dalam kawasan Kabupaten Lumajang.  

Selain menyesuaikan pemanfaatannya berdasarkan klasifikasi fungsinya juga 

akan dilakukan (b) penyesuaian dan peningkatan jalan dengan klasifikasi 

fungsinya, yaitu : 

 Penyesuaian dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan 

Kecamatan Lumajang - Kecamatan Sukodono - Kecamatan Kedungjajang - 

Kecamatan Klakah - Kecamatan Ranuyoso dan Kecamatan Sukodono - 

Kecamatan Jatiroto. 

 Penyesuaian dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan 

Kecamatan Klakah-Kecamatan Randuagung, Kecamatan Lumajang - 

Kecamatan Tekung - Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Lumajang - 
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Kecamatan Sumbersuko - Kecamatan Tempeh - Kecamatan Pasirian - 

Kecamatan Candipuro - Kecamatan Pronojiwo. 

 Peningkatan kualitas jalan dan pendukung prasarana jalan perlu diperhatikan, 

rencana ini meliputi (c) kegiatan perbaikan jalan yang rusak melalui 

peningkatan daya dukung perkerasan, pengaspalan perkerasan jalan, 

ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan. Pada saat ini masih terdapat 

kondisi jalan kabupaten yang perlu mendapatkan perbaikan, yaitu 

sepanjang 59.876 km atau sebesar 5,69% dari total panjang jalan yang 

mencapai 1.051.097 km. 

 Peningkatan jalan untuk menuju ke ibukota kecamatan, peningkatan jalan 

antar kecamatan, peningkatan jalan strategis, meliputi jalan pendukung 

industri, pendukung pertanian, pendukung wisata dan jalan ke daerah yang 

kurang berkembang seperti di kawasan utara, yaitu : Peningkatan jalan untuk 

mengakses ibukota kecamatan, meliputi jalan ke Kedungjajang - Klakah - 

Ranuyoso, ke Sukodono - Padang - Gucialit, ke Randuagung, ke Jatiroto, ke 

Rowokangkung, ke Tekung - Yosowilangun, ke Senduro - Pasrujambe, ke 

Sumbersuko - Tempeh - Pasirian - Candipuro - Pronojiwo, ke Tempursari, 

dan jalan ke Kunir. Serta, peningkatan jalan antar kecamatan, meliputi : jalan 

Tempeh - Pasrujambe, Sumbersuko - Pasirian, Pronojiwo - Tempursari dan 

Yosowilangun – Kunir - Tempeh. 

b. Terminal, pembangunan terminal di Kabupaten Lumajang berupa terminal 

penumpang dan/atau terminal barang. Arahan pengembangan terminal 

penumpang, meliputi : terminal penumpang Tipe B yang berada di Kecamatan 

Kedungjajang; dan terminal penumpang Tipe C yang tersebar di beberapa 

kecamatan, yaitu : Kecamatan Lumajang; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan 

Pasirian; dan Kecamatan Klakah. Terminal barang berada di Kecamatan 

Sukodono. 

c. Prasarana dan sarana angkutan 

Prasarana lalu lintas, terdiri atas arahan pengembangan jembatan timbang di 

Kabupaten Lumajang yaitu jembatan timbang Klakah berada di Kecamatan 

Klakah dan jembatan timbang pasir berada di Kecamatan Tempeh dan 

Kecamatan Pasirian. Serta arahan pengembangan UPKB (unit pengujian 

kendaraan bermotor) yang berada di bawah kewenangan dinas perhubungan. 

Unit ini sudah tersedia di Kecamatan Kedungjajang dan rencana kedepan akan 

dilakukan peningkatan. 

Pelayanan angkutan umum massal, berupa arahan pengembangan rute 

angkutan pedesaan, meliputi : rute Senduro - Gucialit – Sukodono; rute 
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Pasrujambe – Tempeh; rute Yosowilangun – Tempeh; rute Candipuro – 

Pasrujambe; rute Pasirian – Tempursari; dan rute Tempursari - Pronojiwo. 

d. Jaringan kereta api berupa : 

 Pengembangan jalur perkeretaapian umum berupa jalur kereta api ganda 

pada jalur timur melalui jalur Ranuyoso-Klakah-Randuagung-Jatiroto. 

 Peningkatan prasarana transportasi kereta api meliputi : pengadaan dan 

pemeliharaan pintu pengaman jalur kereta api bagi jalan-jalan yang belum 

terdapat pintu keamanan jalur kereta api dan berupa peningkatan prasarana 

stasiun kereta api yang sudah ada (Stasiun Klakah berada di Kecamatan 

Klakah dan Stasiun Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto). 

 Reaktivasi jalur kereta api mati meliputi: Jalur Klakah – Kedungjajang – 

Lumajang – Tempeh – Pasirian; dan Jalur Lumajang – Tekung – 

Rowokangkung – Yosowilangun. 

2. Sistem jaringan transportasi laut berupa rencana pembangunan pelabuhan 

penumpang dan/atau pelabuhan khusus yang direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

C. Sistem Prasarana Lainnya  

Sistem prasarana lainnya, meliputi : sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan 

energi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 

1. Sistem jaringan telekomunikasi yang akan dikembangkan meliputi : Jaringan 

terestrial dan jaringan satelit. Jaringan terestrial yang diarahkan pada wilayah 

Kecamatan Gucialit; Kecamatan Tempursari; dan Kecamatan Pronojiwo yang 

dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan 

telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan untuk jaringan satelit 

diarahkan pada penggunaan menara telekomunikasi secara bersama tersebar di 

seluruh kecamatan; dan pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet 

melalui wireless fidelity tersebar di seluruh kecamatan dengan tujuan untuk 

melengkapi sistem jaringan telekomunikasi kabupaten melalui satelit komunikasi dan 

stasiun bumi. 

2. Sistem jaringan energi berupa jaringan prasarana energi meliputi : jaringan transmisi 

tenaga listrik; gardu induk distribusi; dan pengembangan energi baru dan terbarukan. 

Jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT yang meliputi wilayah : Kecamatan 

Jatiroto, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Klakah, dan Kecamatan Ranuyoso. 

Gardu induk distribusi, meliputi : Kecamatan Lumajang, Kecamatan Klakah; dan 

Kecamatan Pasirian. Sedangkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan 

sebagai energi alternatif meliputi: 
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 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) : Kecamatan Yosowilangun, Kunir, 

Tempeh, Pasirian; dan Kecamatan Tempursari. 

 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) : Kecamatan Pronojiwo, 

Candipuro, Gucialit, Senduro, Pasrujambe, Tempursari; dan Pasirian. 

 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) : Kecamatan Klakah, 

Ranuyoso; dan Randuagung. 

 Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) dan/atau Angin diarahkan 

pada kawasan pesisir. 

3. Sistem jaringan sumber daya air, meliputi : wilayah sungai; sistem jaringan air baku; 

jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir. 

 Wilayah sungai sebagaimana berupa WS. Bondoyudo – Bedadung meliputi: 

DAS) Bondoyudo, DAS Wotgalih, DAS Mujur, DAS Rejali, DAS Dampar, DAS 

Gede, DAS Welang, DAS Tempurejo Hulu, DAS Tempurejo Hilir, DAS Bulurejo 

Hulu, DAS Bulurejo Tengah, DAS Bulurejo Hilir, DAS Rawaan, dan DAS Glidik. 

 Sistem jaringan air baku meliputi : penyediaan air baku untuk air minum 

kebutuhan domestik tersebar di seluruh kecamatan; penyediaan air baku untuk 

kebutuhan industri tersebar di seluruh kecamatan; dan penyediaan air baku 

untuk pengembangan budidaya pertanian tersebar di seluruh kecamatan. 

4. Jaringan irigasi berupa rencana pengembangan dan pelestarian daerah irigasi 

meliputi: Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat meliputi : DI Bondoyudo, 

dan DI Jatiroto; dan DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi: DI Jurang Dawir, 

DI Brug Purwo, DI Tekung I, DI Bodang, DI Curah Menjangan/kedungsangku, dan DI 

Umbul Pringtali. Sedangkan untuk DI kewenangan Pemerintah Daerah sebanyak 315 

(tiga ratus lima belas) DI tersebar di seluruh kecamatan. 

5. Sistem jaringan pengendalian banjir, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengupayakan agar tidak terjadi banjir. Sistem pengendalian banjir di Kabupaten 

Lumajang berupa bangunan-bangunan pengendali banjir yang meliputi : 

 Cekdam, yang terletak di Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo dan 

Kecamatan Candipuro. 

 Tanggul, yang berlokasi di beberapa kecamatan yaitu di : Kecamatan 

Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan Tempeh; Kecamatan Pasirian; 

Kecamatan Candipuro; dan Kecamatan Tempursari. 

 Groundsill adalah suatu struktur ambang melintang yang dibangun pada alur 

sungai yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan arus sungai dan 

meningkatkan laju pengendapan di bagian hulu struktur. Groundsill di Kabupaten 

Lumajang terdapat di beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Pasrujambe; 

Kecamatan Tempeh; dan Kecamatan Tempursari.  
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 Konsolidasi dam merupakan merupakan satu upaya yang ditempuh untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas dam sehingga layak untuk 

dimanfaatkan bagi kesejaheraan masyarakat. Konsolidasi dam Kabupaten 

Lumajang terdapat di beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Pasrujambe, 

Pronojiwo, Tempeh, Pasirian, dan Kecamatan Candipuro. 

 Krib kanal merupakan bangunan yang difungsikan sebagai pelindung dinding 

sungai atau kanal. Krib dapat berupa tiang pancang ataupun struktur yang 

terbuat dari batu atau bisa juga dari struktur blok beton yang terkunci. Secara 

tidak langsung krib juga dapat ditujukan untuk membentuk alur sungai dan 

mengarahkan arus atau alirannya. Krib kanal Kabupaten Lumajang terdapat di 

beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Tempursari, Tempeh, Pasirian; dan 

Kecamatan Candipuro. 

 Dispersion dam merupakan bangunan yang dipasang tegak lurus dengan arus 

air yang tinggi yang difungsikan untuk menghambat aliran air serta memecah 

tekanan pada badan sungai. Dispersion dam, yang terletak di Kecamatan 

Pasirian; dan Kecamatan Candipuro. 

6. Sistem jaringan persampahan, arahan rencana pengembangan jaringan 

persampahan meliputi antara lain : penyusunan rencana induk pengelolaan 

persampahan; pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Desa 

Besuk Kecamatan Tempeh; pengembangan lokasi TPA baru berada di Kecamatan 

Tempeh; pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan 

Berbahaya (B3) berada di Kecamatan Pasirian; pengembangan Tempat 

Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R yang 

tersebar di seluruh kecamatan; pengembangan penerapan sistem pengurangan 

timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan; pengembangan 

penerapan teknologi ramah lingkungan; peningkatan penerapan label produk ramah 

lingkungan; pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan 

peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 

7. Sistem jaringan air minum, mencakup : pengembangan jaringan air minum perpipaan 

beberapa diantaranya di Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Rowokangkung, dan 

Kecamatan Klakah; peningkatan jaringan air minum non perpipaan kawasan 

pedesaan di seluruh kecamatan; pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air 

minum yang tersebar di seluruh kecamatan; penekanan penurunan kehilangan air 

pada sistem perpipaan; dan peningkatan peran serta HIPPAM dalam memelihara 

dan mengelola sistem air minum pedesaan yang ada yang tersebar di seluruh 

kecamatan. 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 3 - 9 

 

8. Sistem jaringan limbah meliputi : penanganan limbah padat rumah tangga dengan 

mengunakan sistem septic tank komunal; penanganan limbah kegiatan di kawasan 

perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan kawasan 

permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi 

pengolah air limbah (IPAL) setempat (on site) dan terpusat (off site) yang tersebar di 

seluruh kecamatan; pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan 

pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); dan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan 

budidaya. 

9. Sistem jaringan drainase meliputi : penyusunan masterplan drainase kawasan 

perkotaan; pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu 

pada kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatan; dan pengembangan sistem 

pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase 

induk aliran meliputi : Sungai Bondoyudo; Sungai Jatiroto; Sungai Asem; Sungai 

Saratan; Sungai Pancing; Sungai Besuk Bang; Sungai Winong; Sungai Mujur; dan 

Sungai Ngrawan. 

10. Jalur dan ruang evakuasi bencana, meliputi : 

 Jalur evakuasi bencana letusan gunung api, meliputi : ruas Pronojiwo- Pasirian-

Wonorejo; ruas Pronojiwo-Tempursari; ruas Klakah-Ranuyoso; ruas 

Randuagung-Jatiroto; dan seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di 

wilayah kecamatan rawan bencana letusan gunung api. 

 Jalur evakuasi bencana gempa, meliputi : ruas Lumajang-Tekung- 

Yosowilangun; ruas Tempeh-Kunir-Yosowilangun; ruas Rowokangkung -Jatiroto; 

ruas Pronojiwo-Tempursari; ruas Pasirian-Tempursari; ruas Pronojiwo - Pasirian 

- Wonorejo; ruas Kunir - Sumbersuko - Lumajang; dan seluruh ruas jalan 

kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana gempa. 

 Jalur evakuasi bencana gerakan tanah, meliputi : ruas Pronojiwo - Pasirian – 

Wonorejo; ruas Pronojiwo - Tempursari; ruas Pasirian - Tempursari; ruas 

Sukodono – Senduro; ruas Tempeh – Pasrujambe - Senduro; dan seluruh ruas 

jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana 

gerakan tanah. 

 Jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi : ruas Tempeh – Kunir – 

Yosowilangun; ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun; ruas Kunir – 

Sumbersuko – Lumajang; ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro; ruas 

Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo; ruas Rowokangkung – Jatiroto; ruas Pronojiwo 

- Tempursari; ruas Pasirian – Tempursari; dan seluruh ruas jalan kolektor 

sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana tsunami. 
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 Jalur evakuasi bencana banjir, meliputi : banjir akibat laharan Gunung Semeru 

(ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo, ruas Pronojiwo – Tempursari, ruas 

Pasirian – Tempursari; dan seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal 

di wilayah kecamatan rawan banjir akibat laharan Gunung Semeru); banjir akibat 

topografi (ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro, ruas Sukodono – Padang – 

Gucialit, ruas Senduro – Padang – Kedungjajang; ruas batas Kabupaten 

Probolinggo (Ranuyoso) – Klakah – Wonorejo – batas Kabupaten Jember 

(Jatiroto), ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung, ruas Lumajang – Sukodono – 

Senduro; dan seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah 

kecamatan rawan banjir akibat topografi); banjir akibat luapan air sungai (ruas 

Lumajang – Tekung – Yosowilangun, ruas Jatiroto – Rowokangkung, ruas 

Tempeh – Kunir – Yosowilangun, ruas Pasirian Tempursari, ruas Pronojiwo – 

Tempursari; dan seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah 

kecamatan rawan banjir akibat luapan air sungai). 

Jalur evakuasi diatur lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang dan dijabarkan 

dalam rencana teknis pengembangan jalur evakuasi bencana alam dan ruang 

evakuasi bencana alam. Ruang evakuasi bencana meliputi : tempat penampungan 

sementara dan/atau hunian sementara (huntara), beberapa diantaranya diarahkan 

pada Kecamatan Tempeh; tempat hunian tetap (huntap), beberapa diantaranya 

diarahkan pada Kecamatan Kunir dan Kecamatan Rowokangkung; barak pengungsi; 

dan ruang-ruang terbuka (stadion, lapangan, dan taman). 

11. Sistem proteksi kebakaran, mencakup : penyusunan rencana induk sistem proteksi 

kebakaran; pengembangan fasilitas proteksi kebakaran pada kawasan niaga, dan 

pusat pelayanan dan pusat kegiatan masyarakat meliputi: kawasan perdagangan 

dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan kesehatan dan kawasan pendidikan; dan 

kawasan industri; dan pengembangan jalur evakuasi dan jalur tindakan penanganan 

pada kawasan permukiman kepadatan tinggi. 

 

C.  Rencana Pola Ruang 

Arahan pengembangan rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Lumajang, terdiri 

atas : kawasan lindung; dan kawasan budi daya. 

A. Kawasan Lindung 

1. Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 12.652 hektar beberapa 

diantaranya ada di Kecamatan Klakah, Tempursari, dan Pasirian. 
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2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa 

kawasan resapan air. Kawasan resapan air tersebut berupa kawasan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 

3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi : kawasan sekitar mata air; kawasan 

sekitar sempadan danau; kawasan sekitar sempadan pantai; kawasan sekitar 

sempadan sungai; RTH perkotaan (RTH privat dan RTH publik); dan kawasan 

lindung spiritual dan kearifan lokal merupakan budaya suku Tengger. 

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, mencakup taman 

nasional (23.295 Ha) dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

5. Kawasan rawan bencana alam, mencakup kawasan rawan gerakan tanah (beberapa 

di Kecamatan Tempursari dan Pasirian) dan kawasan rawan banjir. Kawasan banjir 

akibat lahar Gunung Api (beberapa di Kecamatan Tempursari dan Pasirian); 

Kawasan banjir akibat topografi (beberapa di Kec. Klakah); dan Kawasan banjir 

akibat genangan yang disebabkan meningkatnya debit sungai (beberapa di 

Kecamatan Rowokangkung, Yosowilangun, dan Tempursari). 

6. Kawasan lindung geologi, meliputi : 

 Kawasan rawan bencana alam geologi, mencakup : kawasan rawan letusan 

gunung api berupa Gunung Semeru (beberapa di Kecamatan Tempursari); 

kawasan rawan gempa (beberapa di Kecamatan Pasirian, Yosowilangun, 

Rowokangkung, Tempeh, Kunir, dan Tempursari); dan kawasan rawan tsunami 

(beberapa di Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Pasirian, Tempeh, dan 

Tempursari). 

 Kawasan imbuhan air tanah adalah berupa cekungan air tanah, antara lain 

mencakup : Cekungan Air Tanah Jember – Lumajang beberapa ada di 

Kecamatan Yosowilangun, Rowokangkung, Kunir, Tempeh, Pasirian, dan 

Klakah; Cekungan Air Tanah Probolinggo; dan Cekungan Air Tanah Brantas 

beberapa ada di Kecamatan Tempursari. 

B. Kawasan Budi Daya 

1. kawasan peruntukan hutan produksi, mempunyai luas kurang lebih 23.515 Ha 

memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Beberapa terdapat di 

Kecamatan Klakah (RPH Maninjo; RPH Ranuyoso; dan RPH Ranupakis); dan 

Kecamatan Pasirian (RPH Sumberurip; RPH Candipuro; dan RPH Bago). 

2. kawasan peruntukan hutan rakyat, seluas kurang lebih 56.436 Ha tersebar di seluruh 

kecamatan, berupa kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada 

tanah yang dibebani hak milik. 

3. kawasan peruntukan pertanian, meliputi : 
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 Kawasan peruntukan tanaman pangan berupa lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LPPB) dengan luas kurang lebih 32.323 Ha, terdiri dari : lahan 

pertanian irigasi seluas kurang lebih 32.144 Ha beberapa tersebar di Kecamatan 

Tempursari, Rowokangkung, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, dan 

Klakah; dan lahan pertanian non irigasi seluas kurang lebih 179 Ha. 

 Kawasan peruntukan hortikultura komoditi meliputi sawi, kacang panjang, melon, 

semangka, alpukat, belimbing, durian, mangga, rambutan, sawo, nangka, 

pisang, salak, dan petai. 

 Kawasan peruntukan perkebunan, mencakup : perkebunan besar dan 

perkebunan rakyat. Perkebunan besar dengan luas kurang lebih 9.921 Ha, salah 

satunya perkebunan Kajaran berada di Kecamatan Pasirian dan perkebunan 

Ranulading berada di Kecamatan Klakah. Sedangkan perkebunan rakyat 

dengan luas kurang lebih 29.691 Ha, dengan komoditi meliputi : tebu, tembakau 

rajang, tembakau Burley, tembakau LVO, kopi, Nilam, kakao, kelapa, pinang, 

dan cengkeh. 

 Kawasan peruntukan perternakan, meliputi : kawasan peternakan ternak besar 

(sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda); kawasan peternakan ternak kecil 

(kambing, domba, dan babi); kawasan peternakan unggas; dan kawasan aneka 

ternak dan hewan kesayangan. 

4. kawasan peruntukan perikanan, mencakup : 

 Kawasan perikanan tangkap, meliputi : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karang 

Menjangan berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari; PPI Dampar 

berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian; PPI Watu Pecak berada di Desa 

Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian; PPI Meleman berada di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun; dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Banteng di 

Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari. Komoditi utama kawasan perikanan 

tangkap, meliputi : Ikan Lemuru; Ikan Tongkol; Ikan Layur; Ikan Kakap Merah; 

Ikan Kakap Putih; Ikan Layang; Ikan Kembung; Ikan Tenggiri; Ikan Kerapu; Ikan 

Pari; dan Udang Barong.  

 Kawasan perikanan budidaya, meliputi : Budidaya Perikanan Air Payau di 

Kecamatan Yosowilangun dan Tempursari (Komoditas Udang Vannamae dan 

Bandeng); Budidaya Perikanan Air Tawar di Kecamatan Tempursari (Komoditas 

Nila Keramba Jaring Apung, Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang Galah); di 

Kecamatan Pasirian (Komoditas Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang 

Galah); di Kecamatan Tempeh (Komoditas Lele dan Nila Kolam); di Kecamatan 

Kunir (Komoditas Lele dan Nila Kolam); di Kecamatan Yosowilangun (Komoditas 

Gurami, Lele dan Nila Kolam, dan Udang Galah); di Kecamatan Rowokangkung 
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(Komoditas Gurami, Patin, Lele dan Nila Kolam); serta Kecamatan Klakah 

(Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Patin, Lele dan Nila Kolam); Budidaya 

Perikanan Air Laut berada di Kecamatan Yosowilangun, Pasirian, dan 

Tempursari (Komoditas Rumput Laut). 

 Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ada di Kecamatan 

Tempursari; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Yosowilangun; Kecamatan 

Rowokangkung; Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Lumajang.  

 Kawasan minapolitan, meliputi Kecamatan Kunir, Tempursari; Pasirian; 

Yosowilangun; Rowokangkung; Tempeh; dan Kecamatan Klakah. 

 Prasarana Perikanan berupa Balai Benih Ikan (BBI), meliputi : BBI Kepuharjo di 

Kelurahan Kepuharjo dan BBI Citrodiwangsan di Kelurahan Citrodiwangsan 

Kecamatan Lumajang; BBI Sidorejo di Desa Sidorejo Kecamatan 

Rowokangkung; BBI Grati ada di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko; dan BBI 

Kalisemut di Desa Kalisemut Kecamatan Padang. 

5. kawasan peruntukan pertambangan, meliputi : pertambangan mineral logam; 

pertambangan batuan; dan kawasan potensi panas bumi. 

6. kawasan peruntukan industri, meliputi : kawasan peruntukan industri besar; kawasan 

peruntukan industri menengah; dan kawasan peruntukan industri kecil dan/atau 

mikro. 

7. kawasan peruntukan pariwisata, mencakup : daya tarik wisata (pariwisata alam, 

pariwisata budaya, dan pariwisata buatan); serta jalur pengembangan koridor wisata. 

8. kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan yang berada di 

Kecamatan Pasirian, Tempeh, Klakah, dan Yosowilangun; serta permukiman 

perdesaan yang berada di Kecamatan Rowokangkung, Kunir, dan Tempursari. 

Selain itu juga terdapat arahan pengembangan permukiman bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di Kecamatan Tempeh dan 

Rowokangkung. 

9. kawasan andalan, berupa Kawasan andalan darat, meliputi : 

 Kawasan Ranuyoso – Klakah – Kedungjajang - Randuagung dengan sektor 

unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kehutanan, industri dan 

pariwisata. 

 Kawasan Candipuro – Pasirian – Tempeh - Sumbersuko dengan sektor 

unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. 

10. kawasan peruntukan lainnya, mencakup: kawasan pertahanan dan keamanan 

negara; kawasan pesisir; dan kawasan perdagangan. 
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Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Lumajang 

meliputi: 

1. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 

2. Komoditas ikan air tawar dikembangkan di Kabupaten Lumajang; 

3. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri; 

4. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan 

ekonomi/koperasi. 

5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;  

6. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan. 

Adapun untuk arahan perwujudan kawasan peruntukan perikanan yang ada di 

Kabupaten Lumajang, dilakukan dengan :  

1. pengoptimalan budi daya perikanan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada 

nelayan;  

2. peningkatan dan/atau pengembangan hasil pengolahan hasil perikanan;  

3. peningkatan fasilitasi pemasaran hasil produksi pengolahan perikanan;  

4. pemeliharaan bangunan TPI;  

5. peningkatan TPI menjadi PPI;   

6. peningkatan kawasan minapolitan; dan  

7. peningkatan dan/atau pengembangan balai benih ikan.  

Sedangkan untuk ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan, 

adalah :  

 diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;   

 diperbolehkan penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan perikanan;   

 diperbolehkan mengembangkan kegiatan perdagangan skala kabupaten di kawasan 

perikanan;  

 diperbolehkan pengembangan wisata yang terintegrasi dengan perikanan;  

 diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan; dan  

 tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan 

daya dukung lingkungan. 

 

D.  Rencana Kawasan Strategis 

Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri dari : kawasan strategis 

provinsi; dan kawasan strategis kabupaten. 

1. Kawasan strategis provinsi, meliputi :  
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a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan agropolitan 

regional Bromo Tengger Semeru (BTS). 

b. Kawasan strategis dari sudut sosial dan budaya berupa Bromo – Tengger – 

Semeru beserta permukiman adat suku tengger berada di Kecamatan Senduro. 

c. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan 

teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan potensial panas bumi Tiris – 

Gunung Lamongan meliputi : Kecamatan Ranuyoso; Kecamatan Klakah; dan 

Kecamatan Randuagung. 

2. Kawasan strategis kabupaten, meliputi : 

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi : Kawasan strategis 

Wonorejo Terpadu di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang; Kawasan 

strategis Jalan Lintas Selatan di Kecamatan Tempursari; Candipuro; Pasirian; 

Tempeh; Kunir; dan Kecamatan Yosowilangun; Kawasan strategis Jalur Lingkar 

Timur yang ada di Kecamatan Lumajang; Sukodono; dan Kedungjajang; 

Kawasan strategis Agropolitan Seroja meliputi : Desa Senduro, Desa 

Kandangtepus, Desa Kandangan, Desa Burno, dan Desa Argosari berada di 

Kecamatan Senduro; dan Desa Jambekumbu, Desa Pasrujambe, dan Desa 

Jambearum berada di Kecamatan Pasrujambe; Kawasan Strategis 

Minapolitan mencakup wilayah Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, 

Kunir, Yosowilangun, dan Kecamatan Rowokangkung; serta Kawasan strategis 

Ekonomi Wilayah Utara, meliputi : Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, 

Kecamatan Randuagung; dan Kecamatan Kedungjajang. 

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan 

Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Kecamatan Senduro. 

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

 

Arahan perwujudan kawasan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Lumajang, 

dilakukan melalui :  

1. peningkatan dan/atau pengembangan budi daya pertanian dan perikanan;  

2. pengembangan kawasan wisata alam dan wisata penelitian;  

3. peningkatan pengamanan dan konservasi hutan;   

4. peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kepentingan dengan kawasan 

dan menjaga kelestarian hutan taman nasional;  

5. peningkatan perekonomian kawasan tertinggal;  

6. pengembangan perekonomian kawasan pusat kegiatan;  

7. pengembangan dan perlindungan potensi sosio budaya;  
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8. peningkatan peran serta swasta (investor) dan masyarakat;   

9. Pembangunan lembaga penelitian pengembangan teknologi pertanian; dan  

10. pengendalian perubahan fungsi ruang.   

Adapun untuk ketentuan umum peraturan zonasi dari kawasan strategis minapolitan 

yang ada di Kabupaten Lumajang, meliputi :  

 diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;  

 diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan 

strategis ekonomi;  

 diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;  

 diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, 

pendidikan dan pariwisata;   

 diperbolehkan pengembangan kawasan industri besar dan menengah;  

 diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan; dan  

 tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. 
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3.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  

3.2.1 Letak dan Administratif Kabupaten Lumajang 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian 

selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-

batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten 

Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.  

Secara geografis, wilayah Kabupaten Lumajang terletak antara 1120 50’ – 1130 22’ 

Bujur Timur dan 70 52’ – 80 23’ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten 

Lumajang adalah seluas 1.790,90 km2. Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur 

karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu : 

a. Gunung Semeru (3.676 m) 

b. Gunung Bromo (2.329 m) 

c. Gunung Lemongan (1.651 m) 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) 

kecamatan, yaitu :  

1. Kecamatan Yosowilangun 

2. Kecamatan Kunir 

3. Kecamatan Tempeh  

4. Kecamatan Pasirian  

5. Kecamatan Candipuro  

6. Kecamatan Pronojiwo  

7. Kecamatan Tempursari  

8. Kecamatan Rowokangkung  

9. Kecamatan Tekung 

10. Kecamatan Lumajang 

11. Kecamatan Sumbersuko  

12. Kecamatan Sukodono 

13. Kecamatan Senduro 

14. Kecamatan Pasrujambe  

15. Kecamatan Padang 

16. Kecamatan Gucialit  

17. Kecamatan Jatiroto  

18. Kecamatan Randuagung 

19. Kecamatan Kedungjajang  

20. Kecamatan Klakah 

21. Kecamatan Ranuyoso  

 

 

Adapun batas-batas wilayah administrasi di Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember; 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. 
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Tabel 3.2. Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang 

No. Nama Kecamatan 
Luas Kecamatan  Persentase 

(Ha) (km2) (%) 

1. Tempursari 10.535,00 105,35 5,88 

2. Pronojiwo 14.149,00 141,49 7,90 

3. Candipuro 14.309,40 143,09 7,99 

4. Pasirian 12.839,00 128,39 7,17 

5. Tempeh 7.321,00 73,21 4,09 

6. Lumajang 2.847,15 28,47 1,59 

7. Sumbersuko 2.907,35 29,07 1,62 

8. Tekung 2.788,00 27,88 1,56 

9. Kunir 5.330,00 53,30 2,98 

10. Yosowilangun 7.244,00 72,44 4,04 

11. Rowokangkung 5.888,00 58,88 3,29 

12. Jatiroto 5.369,00 53,69 3,00 

13. Randuagung 9.392,25 93,92 5,24 

14. Sukodono 2.880,86 28,81 1,61 

15. Padang  5.383,14 53,83 3,01 

16. Pasrujambe 16.247,45 162,47 9,07 

17. Senduro 17.089,65 170,90 9,54 

18. Gucialit 10.179,25 101,79 5,68 

19. Kedungjajang 6.613,00 66,13 3,69 

20. Klakah 8.742,00 87,42 4,88 

21. Ranuyoso 11.035,50 110,36 6,16 

Luas Wilayah Keseluruhan 179.090,00 1.790,90 100,00 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2017 
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Peta 3.1 Administrasi Kabupaten Lumjaang 
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3.2.2 Kawasan Rawan Bencana 

Kabupaten Lumajang termasuk kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan 

banjir, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan 

rawan tsunami. Hal ini disebabkan karena lokasi dari wilayah Kabupaten Lumajang terdiri 

dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 

m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan, serta berbatasan langsung dengan 

Samudera Indonesia pada sebelah utara. Dari ketiga gunung berapi yang masih aktif 

tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibandingkan dengan yang 

lain karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat 

disekitarnya. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Lumajang sebagai berikut :  

 Rawan letusan gunung api yang meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan 

Candipuro, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Senduro, dan Kecamatan 

Yosowilangun.  

 Rawan gempa yang meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempursari, 

Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, dan 

Kecamatan Senduro.  

 Rawan gerakan tanah dan longsor yang meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan 

Tempursari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, 

dan Kecamatan Senduro.  

 Rawan tsunami yang meliputi kecamatan-kecamatan yang terletak di pantai selatan 

Kabupaten Lumajang, yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, 

Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, dan Kecamatan Tempursari.  

 Rawan banjir, yaitu banjir akibat Gunung Semeru meliputi Kecamatan Pronojiwo, 

Candipuro, Tempursari dan Pasirian. Banjir akibat topografi meliputi, Kecamatan 

Pasrujambe, Padang, Ranuyoso, Senduro dan Klakah. Banjir akibat 

luapan/genangan disebabkan meningkatnya debit sungai meliputi, Kecamatan 

Rowokangkung, Yosowilangun, dan Tempursari.  
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Peta 3.2  Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Lumajang 
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3.2.3 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang meliputi kawasan lindung dan kawasan 

budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Lumajang meliputi hutan lindung dan taman 

nasional seluas 35.067,05 Ha (19,58 %). Kawasan budidaya seluas 144.022,95 Ha atau 

sekitar 80,42 % meliputi hutan produksi, hutan rakyat, permukiman, lahan pertanian, lahan 

perkebunan perikanan darat (tambak, kolam, empang) serta sungai dan perairan. 

Tabel 3.3. Penggunaan Lahan  Kabupaten Lumajang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Kabupaten Lumajang tahun 2012-2032 

 

3.2.4 Profil Kependudukan  

Kependudukan merupakan faktor yang penting dalam melakukan identifikasi dan 

prediksi penyediaan prasarana dan sarana. Hal tersebut dikarenakan seluruh kebijakan dan 

rencana pembangunan infrastruktur wilayah harus berorientasi pada perkembangan 

penduduk di wilayah tersebut agar sasaran pembangunan tepat guna. Oleh sebab itu, maka 

prediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan rencana atau kebijakan pengembangan dan 

pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan pada wilayah tersebut.  
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Peta 3.3   Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lumajang 
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Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang pada 

Tahun 2015. 

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk  Kabupaten Lumajang Tahun 2016 

No. Nama Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Total 

1. Tempursari 14.295 14.382 28.677 

2. Pronojiwo 15.907 16.163 32.070 

3. Candipuro 30.777 32.585 63.362 

4. Pasirian 42/038 44.088 86.126 

5. Tempeh 39.713 41.635 81.348 

6. Lumajang 39.883 42.120 82.003 

7. Sumbersuko 16.868 18.218 35.086 

8. Tekung 16.578 17.056 33.634 

9. Kunir 25.768 27.343 53.111 

10. Yosowilangun 27.730 29.502 57.232 

11. Rowokangkung 16.833 17.691 34.524 

12. Jatiroto 23.103 23.757 46.860 

13. Randuagung 30.604 31.761 62.365 

14. Sukodono 26.376 26.928 53.304 

15. Padang  17.351 18.372 35.723 

16. Pasrujambe 17.398 18.391 35.790 

17. Senduro 22.022 22.105 44.127 

18. Gucialit 11.437 12.177 23.614 

19. Kedungjajang 21.558 23.666 45.224 

20. Klakah 25.240 27.046 52.287 

21. Ranuyoso 22.672 24.560 47.232 

Jumlah Penduduk Keseluruhan 504.152 529.546 1.033.698 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2017 

 

 

Gambar 3.1. Proporsi Jumlah Penduduk di Kabupaten Lumajang 
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Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2015 adalah 

sebanyak 1.033.698 jiwa yang terdiri dari 504.152 jiwa penduduk laki-laki dan 529.546 jiwa 

penduduk perempuan. Berikut ini adalah rasio kepadatan penduduk per kecamatan di 

wilayah Kecamatan Lumajang. 

Berikut kepadatan penduduk di Kabupaten Lumajang per Kecamatan pada Tahun 

2016 : 

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan 2016 

No. 
Nama 

Kecamatan 

Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 

(km2) (jiwa) (jiwa/km2) 

1. Tempursari 105,35 28.677 272 

2. Pronojiwo 141,49 32.070 227 

3. Candipuro 143,09 63.362 443 

4. Pasirian 128,39 86.126 671 

5. Tempeh 73,21 81.348 1.111 

6. Lumajang 28,47 82.003 2.880 

7. Sumbersuko 29,07 35.086 1.207 

8. Tekung 27,88 33.634 1.206 

9. Kunir 53,30 53.111 996 

10. Yosowilangun 72,44 57.232 790 

11. Rowokangkung 58,88 34.524 586 

12. Jatiroto 53,69 46.860 873 

13. Randuagung 93,92 62.365 664 

14. Sukodono 28,81 53.304 1.850 

15. Padang  53,83 35.723 664 

16. Pasrujambe 162,47 35.790 220 

17. Senduro 170,90 44.127 258 

18. Gucialit 101,79 23.614 232 

19. Kedungjajang 66,13 45.224 684 

20. Klakah 87,42 52.287 598 

21. Ranuyoso 110,36 47.232 428 

Jumlah Keseluruhan 1.790,90 1.030.187 577 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2017 
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Gambar 3.2. Proporsi Kepdatan Penduduk di Kabupaten Lumajang 

 

Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2016 sebesar 

577 jiwa/km2. Pada tabel dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk terbanyak pada tahun 

2016 adalah pada Kecamatan Lumajang dengan kepadatan 2.880 jiwa/km2, kemudian 

Kecamatan Sukodono (1.850 jiwa/km2), Kecamatan Sumbersuko dan Kecamatan Tekung  

serta Kecamatan Tempeh. 

3.2.5 Profil Perekonomian Kabupaten Lumajang 

Perekonomian daerah dapat dilihat dari gambaran Produk Domistik Regional Bruto 

baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Selain itu kondisi perekonomian 

daerah juga dapat dilihat dari tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi, pinjaman daerah, 

dana perimbangan, atau sumber penerimaan daerah lainnya. Data-data mengenai 

perekonomian daerah dapat menjadi sumber untuk mengetahui seberapa besar 

pertumbuhan ekonominya.   

Besaran nilai PDRB Kabupaten Lumajang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 

tahun 2013 sebesar Rp. 19.636.953,52 juta rupiah, tahun 2014 sebesar Rp. 21.983.177,47 

juta rupiah, pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.456.796,75 juta rupiah dan pada Tahun 2016 

sebesar 26.638.100 juta rupiah. 

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHB menurut lapangan usaha 

tahun 2016, terbesar pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 39,65 persen, 

Industri pengolahan sebesar 18,80 persen dan perdagangan besar dan eceran serta 

reparasi mobil dan sepeda motor 12,82 persen. Sedangkan distribusi persentase PDRB 
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ADHB yang paling kecil menurut lapangan usaha di Kabupaten Lumajang adalah 

pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,04 persen, serta pengadaan air, pengolahan 

sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,05 persen.  

Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) menunjukkan 

besarnya kenaikan produksi di suatu daerah. Besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan 

2010 pada tahun 2013 sebesar Rp. 16.949.582,99 juta rupiah, tahun 2014 sebesar Rp. 

17.852.102,83 juta rupiah, pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.677.690,52 juta rupiah dan 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 19.555.200.000 juta rupiah. 

 Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tahun 2016 sebesar 4,62 persen, mengalami 

penurunan sebesar 0,7 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 5,32 

persen. Hal ini terutama didukung oleh penurunan pertumbuhan pada kategori jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,48 persen dan kategori konstruksi 2,37 persen. 

 

3.2.6 Profil Transportasi Kabupaten Lumajang 

Prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Lumajang kondisi saat ini hanya terbagi 

atas moda darat jalan dan kereta api. Hingga saat ini prasarana jalan telah ditingkatkan dan 

dikembangkan antara lain dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang ada dan 

pembangunan jembatan untuk mendorong meningkatnya pembangunan. 

Secara umum penyediaan prasarana transportasi digambarkan seperti pada Tabel 

berikut 

 Jalan Nasional : Lumajang – Probolinggo, Lumajang-Malang 

 Jalan Provinsi : Lumajang – Jember 

 Jalan Kabupaten : semua jalan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten 

Lumajang 

 Jalur kereta api : Randuagung – Klakah - Jatiroto 

 

 

Kondisi ruas jalan masing-masing kecamatandi Kabupaten Lumajang sudah baik, 

dimana rata- rata sudah beraspal dan dalam kondisi baik. Namun ada beberapa kecamatan 

yang kondisi jalannya banyak yang rusak / rusak berat seperti Kecamatan Kedungjajang, 

Kecamatan Pasirian, dan Kecamatan Senduro. Untuk kondisi jalan wilayah dalam kota 

Kabupaten Lumajang masih dalam keadaan baik dan sudah diaspal. 
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3.2.7 Arahan Kawasan Strategis Kabupaten Lumajang 

Untuk kawasan strategis pengembangan kawasan ekonomi di Kabupaten Lumajang 

diarahkan pada Kawasan Wonorejo Terpadu yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedungjajang bersebelahan dengan terminal bus Minak Koncar dengan luas lahan sebesar 

61.730 m2. Kawasan Wonorejo Terpadu pada saat ini memiliki fungsi sebagai kawasan 

perkantoran, perdagangan, dan rekreasi menjadi pusat perbelanjaan, hiburan, dan aktifitas 

seni, tempat lokakarya dan seminar yang dapat menjadi motor pengembangan ekonomi di 

wilayah utara Kabupaten Lumajang. 

Sedangkan kawasan strategis pengembangan perekonomian di kawasan selatan 

Kabupaten Lumajang diarahkan di daerah yang dilalui pembangunan Jalur Lintas Selatan 

(JLS), meliputi Desa Tegalrejo, Bulurejo, dan Tempurejo Kecamatan Tempursari; Desa 

Jugosari Kecamatan Candipuro; Desa Gondoruso, Bades, Bago, Selok Awar-awar dan 

Selokanyar Kecamatan Pasirian; Desa Pandanarum dan Pandanwangi Kecamatan Tempeh; 

Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir; serta Desa Darungan dan Wotgalih di Kecamatan 

Yosowilangun.  

Dengan adanya Jalur Lintas Selatan (JLS), peluang masuknya investasi dari luar 

untuk mengembangkan potensi kawasan selatan menjadi semakin terbuka. Selain itu 

kawasan selatan juga dapat menjadi perluasan wilayah pemasaran pusat pertumbuhan 

sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata di kawasan selatan untuk mendukung dalam 

penyerasian pertumbuhan pembangunan dan pemeratan pendapatan. Pengembangan 

kawasan strategis JLS tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan potensi-

potensi alam di wilayah selatan yang dulunya kurang berkembang, yang meliputi potensi 

pertanian dan perkebunan di seluruh Kecamatan yang terlewati Jalan Lintas Selatan; 

pengembangan budidaya pertambangan di Kecamatan Yosowilangun, Tempursari, 

Candipuro, Pasirian, dan Tempeh; perikanan tangkap di pesisir Kecamatan Tempursari, 

Pasirian, Tempeh, Kunir dan Yosowilangun; perikanan budidaya air payau yang ada di 

daerah pesisir Kecamatan Yosowilangun; serta pariwisata pantai yang didukung oleh 

aksesibiltas jaringan jalan ke obyek-obyek wisata yang ada di Kecamatan Tempursari, 

Pasirian dan Yosowilangun. 

Wilayah di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi perikanan untuk 

dikembangkan menjadi kawasan minapolitan utamanya adalah yang terletak di bagian 

selatan Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Salah 

satunya, Kecamatan Yosowilangun yang terkenal dengan kegiatan pembudidayaan ikan dan 

tambak, khususnya di Meleman yang terkenal dengan tambak udang sebagai sumber 

penghasilan dari masyarakat. Selain itu Kecamatan Yosowilangun dan Rowokangkung 
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memiliki potensi komoditas unggulan dan letak geografis alami yang cocok untuk usaha 

perikanan. 

Untuk kawasan strategis pengembangan perekonomian di kawasan utara Kabupaten 

Lumajang meliputi Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Randuagung dan Kedungjajang dengan 

potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan kehutanan. Kawasan strategis jalur lingkar 

timur meliputi wilayah di Kecamatan Lumajang, Sukodono, dan Kedungjajang. 

3.2.8 Kondisi Kependudukan  

Terdapat 7 kecamatan yang termasuk dalam kawasan strategis minapolitan 

Kabupaten Lumajang, antara lain : Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, 

Yosowilangun, Rowokangkung, dan Klakah. Luas wilayah kecamatan terluas yang ada di 

kawasan strategis minapolitan adalah Kecamatan Pasirian yang memiliki luas 128,39 km2 

dan Kecamatan Tempursari dengan luas wilayah seluas 105,35 km2.  

 

 

Gambar 3.3. Proposi Jumlah Penduduk di Kawasan Minapolitan Tahun 2016 
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Peta 3.4 Kawasan Minapolitan Kabupaten Lumajang 
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Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pasirian yaitu sebanyak 85.834 

jiwa atau sebesar 34%, terbanyak selanjutnya adalah Kecamatan Tempeh dengan jumlah 

penduduk sebanyak 81.087 jiwa atau sebanyak 22%. Untuk melihat tingkat kepadatan 

penduduk yang ada di kawasan strategis minapolitan ini, dapat dihitung dengan 

membandingkan antara jumlah penduduk dengan luasan wilayah yang ada di masing-

masing kecamatan. Berikut merupaka tabel uraian mengenai kepadatan penduduk masing-

masing kecamatan yang berada di kawasan strategis minapolitan Kabupaten Lumajang. 

Tabel 3.6. Jumlah dan Sebaran Kepadatan Penduduk Tahun 2016 

Nama Kecamatan Luas (km2) 
Jumlah 

Penduduk 
Kepadatan 
Penduduk 

Tempursari 105,35 27.952 265 

Pasirian 128,39 85.834 669 

Tempeh 73,21 81.087 1.108 

Kunir 53,30 52.929 993 

Yosowilangun 72,44 56.956 786 

Rowokangkung 58,88 34.375 584 

Klakah 87,42 52.149 597 

JUMLAH 578,99 391.282 676 

Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 2017 

Prosentase pertumbuhan penduduk dari Tahun ke Tahun relatif naik namun 

pertumbuhan hanya  2% dari jumlah penduduk. Berikut perkembangan jumlah penduduk di 

Kawasan Minapolitan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. 

Tabel 3.7. Perkembangan Penduduk dari Tahun 2014-2016  

Nama Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

2012 
2013 2014 

2015 2016 

Tempursari 28.243 29.014 28.905 28.648 28.677 

Pasirian 84.431 85.277 85.015 85.834 86.126 

Tempeh 79.609 80.296 80.264 81.087 81.348 

Kunir 52.109 52.676 52.433 52.828 53.111 

Yosowilangun 56.639 57.765 56.593 57.179 57.232 

Rowokangkung 34.193 34.817 34.158 34.479 35.524 

Klakah 51.467 51.951 51.698 52.149 52.287 

JUMLAH 386.691 391.796 389.066 392.204 394.305 

Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 
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Gambar 3.4. Proposi Pertumbuhan Penduduk di Kawasan Minapolitan  

Tahun 2016 

 

3.2.9 Sarana Penunjang Permukiman 

Sarana pendidikan yang berada di kawasan strategis minapolitan Kabupaten 

Lumajang mencakup antara lain rumah bersalin, puskesmas, dan puskesmas pembantu. 

Sedangkan untuk rumah sakit berada di Kecamatan Jatiroto sebanyak 1 unit dan 4 unit 

berada di Kecamatan Lumajang. 

 

Gambar 3.5. Jumlah dan Sebaran Sarana Kesehatan  di Kawasan Minapolitan 
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Kawasan strategis minapolitan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang 

mempunyai 51 unit Rumah Bersalin, 20 unit Puskesmas, dan 17 unit Puskesmas Pembantu. 

Selain sarana kesehatan, juga diperlukan sarana pendidikan sebagai sarana penunjang 

untuk mengakomodasi sarana belajar mengajar masyarakat.  

 

Gambar 3.6. Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Minapolitan 

 

Sarana pendidikan yang ada di kawasan strategis minapolitan Kabupaten Lumajang 

terdiri dari 220 unit Sekolah Dasar (SD), 8 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 21 unit Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), 22 unit Madrasah Tsanawiyah (MTS), 14 unit Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dan 11 unit Madrasah Aliyah (MA). 

3.2.10 Kondisi Perekonomian  

Besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan 

kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa faktor-faktor yang 

ikut berproduksi di daerah tersebut. Setiap tahun nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

(PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) akan mengalami 

kenaikan, meningkatnya nilai PDRB ADHB selain disebabkan adanya kenaikan produksi 

juga disebabkan oleh kenaikan harga. Berikut ini tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2016. 
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Tabel 3.8. Jumlah PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 

 
Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 2016 

 

Jumlah nilai PDRB ADHB untuk lapangan usaha perikanan dari tahun 2010 sampai 

dengan 2016 rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, nilai 

kontribusi sektor perikanan adalah sebesar yaitu 304.064,9 juta rupiah dan pada tahun 2016 

telah mencapai 682.085,5 juta rupiah. Besar PDRB ADHB sektor lapangan usaha perikanan 

pada tahun 2016 telah mencapai lebih dari 2 kali lipat dari pada tahun 2010 dan 2011. Untuk 

melihat grafik pertumbuhan jumlah nilai PDRB ADHB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2016 dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3.7. Grafik PDRB ADHB Sektor Perikanan Tahun 2010-2016 

 

Tabel 3.9. Tingkat Prosentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha   

Tahun 2010-2016 

 
Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 2016 

Pada nilai PDRB ini juga mencakup terkait dalam kegiatan perikanan antara lain jasa 

yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Pada tahun 

2016, sub kategori perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,56% (persen) terhadap 

keseluruhan nilai PDRB ADHB dari Kabupaten Lumajang. Persentase tersebut mengalami 
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penurunan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya, jumlah besaran persentase pada sub 

sektor ini rata-rata tidak stabil karena sering mengalami kenaikan dan penurunan dalam 

rentang waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2016. 

3.2.11 Kondisi Perikanan Kabupaten Lumajang 

3.2.5.1 Kondisi Perikanan Kabupaten Lumajang 

Kabupaten Lumajang yang terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Timur memiliki 

banyak potensi sumberdaya perairan Laut dimana Luas area Budidaya 54.000 Ha dengan 

jumlah produksi ikan laut tahun 2016 sebesar 4.149,025 ton. Berdasar data yang diperoleh 

dari Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Lumajang, untuk produksi terbesar berada di 

Kecamatan Tempursari dengan nilai produksi sekitar 2.382,603 Ton.-. Di Sektor Budidaya 

Air tawar Jumlah Produksi terbesar adalah jenis Budidaya Keramba yaitu sebesar 1.065,747 

Ton. Sumberdaya perairan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya perikanan 

baik secara intensif maupun semi intensif dan pengelolaannya dilakukan baik oleh 

perorangan maupun oleh badan usaha. Tabel 3.14 Data Luas area dan Budidaya Perikanan 

Tahun 2016. 

Tabel 3.10. Data Luas area dan Budidaya Perikanan Tahun 2016 

No Kecamatan Laut 
Sungai 

(Ha) 
Rawa 
(Ha) 

Danau/ 
Ranau 
(Ha) 

Tambak 
(Ha) 

Kolam 
(Ha) 

Karamba/ 
Jaring 
(Ha) 

1 Tempursari 54.000 166,00 15 - - 1,351 - 

2 Pronojiwo - - - - - 1,140 - 

3 Candipuro - - - - - 1,466 - 

4 Pasirian - 164,00 105 - - 2,415 - 

5 Tempeh - 140,50 3 - - 0,643 - 

6 Lumajang - 117,50 - - - 1,346 0,245 

7 Sumbersuko - 1,00 3 - - 0,835 - 

8 Tekung - 120,70 5 - - 1,207 - 

9 Kunir - - - - - 1,277 - 

10 Yosowilangun - 131,00 189 - 45,00 3,286 - 

11 Rowokangkung - - - - - 2,827 - 

12 Jatiroto - 117,50 - - - 0,720 - 

13 Randuagung - - 5 18,00 - 0,802 - 

14 Sukodono - 0,30 - - - 0,873 - 

15 Padang - 0,50 16 - - 0,409 0,060 

16 Pasrujambe - - - - - 1,384 - 

17 Senduro - - - 53,00 - 0,310 - 

18 Gucialit - - - - - 0,050 - 

19 Kedungjajang - - 3 - - 0,180 - 

20 Klakah - - - 95,00 - 0,159 2,392 

21 Ranuyoso - - - 30,00 - 0,040 - 

JUMLAH 54.000 959,00 344 196,00 45,00 22,720 2,697 

Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 
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Pesisir Kabupaten Lumajang panjang pantainya 75 Km yang membentang mulai dari 

Kecamatan Yosowilangun sampai dengan Kecamatan Tempursari yang terdapat di 12 desa 

pantai memiliki sumberdaya perikanan cukup besar. Komoditas ikan yang dihasilkan 

diantaranya adalah tongkol. layur. layang. kembung. tenggiri. teri. kerapu. kakap. cucut / hiu. 

udang barong/lobster.  

Untuk Jumlah Produksi Perikanan Th. 2016 sebesar 3.014,19 ton dengan komoditi 

terbanyak yaitu ikan Nila (1.214,632 ton) dan terkecil yaitu ikan Tombro / Mas (0,993 ton). 

Potensi perikanan di Kabupaten Lumajang terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan laut 

a. Perikanan Tangkap Laut :  

 Produksi : 49.5 ton pertahun 

 Peluang : Penangkapan ikan di laut (Komoditas lkan Tongkol, Tengiri, Layang dan 

Lobster)  

 Lokasi : Kecamatan Yosowilangun, Pasirian dan Tempursari 

b. Perikanan Budidaya :  

 Tambak, produksi pertahun 353,90 ton  

 Kolam, produksi pertahun 442 ton.  

 Karamba, produksi pertahun 1.023,30 ton  

 Peluang : Budidaya tambak air payau (Komoditas udang windu, bandeng, bawal dan 

kepiting)  

 Lokasi : Kecamatan Yosowilangun 

Berikut jumlah produksi perikanan buidaya di Kabupaten Lumjang dari Tahun 2013-

2016 :  

Tabel 3.11. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kabupaten 

Lumajang Tahun 2013- 2016 

URAIAN PRODUKSI (dalam Ton) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Penangkapan           

 - Laut 3.085,37 4.083,94 4.303,82 4.555,77 4.698,76 

- Perairan Umum 581,64 577,39 613,98 642,01 668,31 

Jumlah 4.387,02 4.661,33 4.917,8 5.197,78 5.367,07 

Budidaya           

- Tambak 632,47 697,38 858,12 866,70 868,35 

-Inbudkan/kolam 776,29 806,47 955,32 1.003,08 1.065,13 

- Karamba 951,84 970,06 1.103,07 1.133,27 1.162,57 

Jumlah 2.360,60 2.473,39 2.916,51 3.003,05 3.096,05 

TOTAL 6.747,62 7.135,22 7.834,31 8.200,83 8.476,12 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

Berikut rincian  jumlah produksi perikanan buidaya di Kabupaten Lumjang dari Tahun 

2013-2016 :  
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Tabel 3.12. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Lumajang  

Tahun 2013- 2016 

Jenis Perikanan 2016 (ton) 2015 (ton) 2014 (ton) 2013 (ton) 

Budidaya Air Payau         

Udang Vaname 803.35 787.22 715.65 667.537 

  
    Budidaya Air Tawar 
    Kolam 
    Mas 0.993 1.12 0.70 0.384 

Nila 63.052 53.87 71.74 55.413 

Gurami 143.886 118.71 131.352 134.263 

Tawes 2.899 1.65 2.32 1.728 

Patin 1.975 2.72 3.98 1.882 

Lele 835.324 824.57 744.31 628.885 

Katak Lembu 0 0.44 0 0.922 

  
    Keramba Sungai 
    Mas 0.163 0.21 0.17 0.139 

Nila 10.51 10.12 9.91 0 

Tawes 0.318 0.33 0.36 0.299 

  
    Keramba Jaring Apung 
    Nila 1,151.58 1,122.61 1,092.57 969.585 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

Berikut rekapitulasi produksi tangkapan perikanan laut menurut jenis ikan Tahun 

2016 :  

Tabel 3.13. Rekapitulasi Produksi Tangkapan Perikanan Laut Menurut Jenis 

Ikan Th 2016 

No Jenis Ikan 
Jumlah Produksi (Kg) 

Per Tri Semester 
Rata-rata Nilai Produksi 

(Rupiah) 

1 Sebelah - - 

2 Lidah 1.411 12.641.000 

3 Nomei 1.104 8.145.000 

4 Peperek - - 

5 Manyung 3.184 30.916.000 

6 Beloso 3.940 20.936.000 

7 Biji Nangka 4.895 58.740.000 

8 Gerot-gerot - - 

9 Kakap Merah/Bangbangan 3.528 24.696.000 

10 Kakap Putih 6.860 240.100.000 

11 Kerapu Karang 8.595 300.825.000 

12 Kerapu Bebek - - 

13 Kerapu Lumpur - - 

14 Kerapu lainnya 6.275 104.785.000 

15 Lencam - - 

16 Kurisi - - 

17 Swanggi 5.385 35.559.000 

18 Ekor Kuning/Pisang-pisang 5.412 43.853.000 

19 Gulamah/Tiga Waja 9.637 58.391.500 

20 Cucut Martil 4.839 58.068.000 

21 Cucut Lanyam 16 - 

22 Cucut Tikus - - 
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No Jenis Ikan 
Jumlah Produksi (Kg) 

Per Tri Semester 
Rata-rata Nilai Produksi 

(Rupiah) 

-23 Cucut Botol - - 

24 Pari - - 

25 Bawal Hitam/Dorang 3.485 21.283.000 

26 Bawal Putih - - 

27 Alu-alu - - 

28 Layang - - 

29 Selar 17.537 105.222.000 

30 Kwee 3.333 23.331.000 

31 Tetengek - - 

32 Danau Bambu/Talang-talang - - 

33 Sunglir - - 

34 Ikan Terbang - - 

35 Belanak - - 

36 Kuro/Sengin 3.845 38.450.000 

37 Julung-julung - - 

38 Teri - - 

39 Japuh - - 

40 Tembang - - 

41 Lemuru - - 

42 Golok-golok/Parang-parang 746.651 2.399.896.500 

43 Terubuk - - 

44 Kembung - - 

45 Tenggiri Papan 271.226 2.169.808.000 

46 Tenggiri - - 

47 Layur 9.160 162.840.000 

48 Tuna 174.808 2.107.809.000 

49 Cakalang - - 

50 Tongkol - - 

51 Cendro 2.552.087 23.279.724.000 

52 Selanget - - 

53 Siro - - 

54 Lemadang - - 

55 Ikan Layaran - - 

56 Kapas-kapas - - 

57 Kuniran - - 

58 Kenyar 401.623 3.212.984.000 

59 Slengseng - - 

60 Ikan Beronang 244.839 1.469.034.000 

61 Kerong-kerong - - 

62 Ikan Gergaji - - 

63 Ikan lainnya - - 

64 Udang Dogol 204.063 1.239.383.000 

65 Udang Jerbung - - 

66 Udang Putih - - 

67 Udang Windu - - 

68 Udang Barong - - 

69 Udang Krosok 601 145.890.000 

70 Udang lainnya - - 

71 Kepiting - - 

72 Rajungan - - 

73 Kerang Darah - - 

74 Udang lainnya - - 

75 Cumi-cumi - - 

76 Gurita - - 

77 Tiram - - 

78 Simping - - 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 3 - 40 

 

No Jenis Ikan 
Jumlah Produksi (Kg) 

Per Tri Semester 
Rata-rata Nilai Produksi 

(Rupiah) 

79 Sotong - - 

80 Remis - - 

81 Binatang berkulit lunak lainnya - - 

82 Penyu - - 

83 Teripang - - 

84 Binatang berkulit keras lainnya - - 

85 Ubur-ubur - - 

86 Binatang laut lainnya - - 

87 Rumput Laut - - 

88 Tanaman air lainnya - - 

JUMLAH 4.698.789 37.374.310.000 
Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 

 

Komoditi unggulan perikanan di Kabupaten Lumajang detailnya sebagai berikut : 

1. Perikanan Air Tawar  

a. Ikan Nila  

Usaha Budidaya ikan Nila di Kabupaten Lumajang tersebar di Kecamatan Tempursari. 

Pronijowo. Candipuro. Pasirian. Tempeh. Kunir. Yosowilangun. Tekung. Randuagung. 

Sukodono. Sumbersuko. Pasrujambe. Padang Kedungjajang. Produksi ikan Nila 

mencapai 50 ton /Th (Budidaya Kolam). komoditas ini banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat karena relatif mudah sangat tahan terhadap penyakit dan segala jenis 

kondisi perairan. Produksi ini masih dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi maupun 

ekstensifikasi lahan. Untuk sentra Budidaya ikan nila karamba jarring apung terdapat di 

Kecamatan Klakah dengan potensi Produksi mencapai 900 – 1000 ton/tahun.  

b. Ikan Lele  

Usaha budidaya ikan lele tersentra di Kecamatan Yosowilangun. Rowokangkung. dan 

Jatiroto. Namun demikian budidaya ikan lele di kolam saat ini sudah berkembang hampir 

semua kecamatan di Kabupaten Lumajang. Usaha budidaya ikan lele menjadi sangat 

memasyarakat karena masa pemeliharaannya tidak terlalu lama sekitar 2-3 bulan dan 

mudah dilakukan baik budidaya maupun pemasarannya. Produksi ikan lele di Kabupaten 

Lumajang saat ini mencapai sekitar 700 ton per tahun. Peluang suaha budidaya ikan lele 

masih sangat terbuka karena proses budidayanya tidak membutuhkan lahan yang sangat 

luas disamping itu pemasaranya meliputi pasar domestik maupun ekspor.  

c. Ikan Tombro / Mas  

Sektor budidaya ikan tombro / ikan mas belum termasuk komoditas unggulan perikanan. 

Namun demikian terutama ikan tombro/mas dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan 

dari jumlah pembudidayaanya hal ini dikarenakan ikan tombro/mas banyak diminati 
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masyarakat untuk kegiatan pemancingan. Sedangkan budidaya ikan tombro dan tawes 

banyak terdapat didaerah yang sumber airnya cukup besar karena pada proses 

budidayanya membutuhkan sirkulasi air. Daerah pengembanganya meliputi Kecamatan 

Pronojiwo. Candipuro. Pasirian. Pasrujambe. Senduro. dan Randuagung. Produksi dari 

komoditas ikan ini saat ini mencapai 10 ton per tahun. Sedangkan pemasarannya masih 

terbatas pada pasar lokal.  

e. Ikan Patin  

Usaha budidaya ikan patin di Kabupaten Lumajang masih relatif baru. Mulai 

dibudidayakan sekitar tahun 2005. namun demikian perkembangan budidayanya tidak 

kalah bila dibandingkan dengan komoditas ikan yang lainnya. Hal ini karena budidaya 

ikan patin bisa dibudidayakan pada lahan yang tidak terlalu luas dan tidak membutuhkan 

sirkulasi air sehingga cocok dibudidayakan pada lahan-lahan pekarangan. Daerah 

pengembangan budidaya ikan patin terdapat di Kecamatan Klakah, Pasirian dan 

candipuro. Produksi ikan patin saat ini mencapai 2 ton per tahun. pemasaran komoditas 

ikan patin meliputi pasar domestik. Dengan demikian peluang pengembangan komoditas 

ikan ini masih sangat menjajikan.  

f. Ikan Gurami  

Sentra/ kawasan usaha budidaya ikan gurami terdapat di Kecamatan Yosowilangun. 

Rowokangkung. dan Jatiroto. Akhir-akhir ini komoditas ikan Gurami semakin diminati 

masyarakat karena permintaan pasar yang cenderung meningkat. Penigkatan ini sejalan 

dengan semakin banyaknya usaha warung-warung ikan dengan menu utama Gurami. 

Produksi ikan Gurami saat in mencapai 130 ton per tahun. Budidaya ikan Gurami relatif 

mudah karena tidak memerlukan adanya sirkulasi air dalam proses budidayanya. Berikut 

adalah tabel Produksi Budidaya Ikan air tawar Tahun 2016 :  

Tabel 3.14. Jumlah dan Nilai Produksi Budidaya Air Payau (Tambak) Tahun 

2016 

No Jenis Ikan 
Produksi 

(Kg) 
Nilai Produksi 

(000) 

1 Udang Windu - - 

2 Udang Putih (Vanname) 868.350 49.749.050.000 

3 Udang Barong/Lobster - - 

4 Kepiting - - 

5 Teripang - - 

6 Rumput Laut - - 

7 Ikan lainnya (Mujair) - - 

JUMLAH 868.350 49.749.050.000 
Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 
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Tabel 3.15. Jumlah dan Nilai Produksi Budidaya Karamba Tahun 2016 

No Jenis Ikan 
Produksi 

(Kg) 
Nilai Produksi 

(000) 

1 Mas 163 4.440.000 

2 Nila 1.162.093 25.662.354.000 

3 Mujair - - 

4 Gurami - - 

5 Tawes 318 4.770.000 

6 Patin - - 

7 Lele - - 

8 Ikan lainnya - - 

JUMLAH 1.162.574 25.671.564.000 
Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 

 

Tabel 3.16. Jumlah dan Nilai Produksi Budidaya KolamTahun 2016 

No Jenis Ikan 
Produksi 

(Kg) 
Nilai Produksi 

(000) 

1 Mas 99 27.340.000 

2 Nila 363.052 1.411.640.000 

3 Mujair   

4 Gurami 143.886 4.300.060.000 

5 Tawes 2.899 43.485.000 

6 Patin 1.975 29.625.000 

7 Lele 852.324 12.390.198.500,0 

8 Sidat   

9 Ikan lainnya   

10 Udang Galah   

11 Kodok   

JUMLAH 1.065.129 18.202.348.500,0 
Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 

 

3.2.5.2 Kondisi Perikanan di Kawasan Minapolitan 

Terdapat banyak rumah tangga perikanan (RTP) budidaya yang berada di kawasan 

strategis minapolitan Kabupaten Lumajang. Berikut ini tabel jumlah rumah tangga perikanan 

budidaya menurut kecamatan dan jenis budidaya yang ada di kawasan strategis minapolitan 

pada tahun 2016. 

Tabel 3.17. Jumlah RTP Budidaya Kawasan Strategis Minapolitan Tahun 

2016 

Nama 
Kecamatan 

Budidaya 
Laut 

Tambak  Kolam 
Perairan 
Umum 

Sawah Jumlah 

Tempursari 0 0 26 2 0 28 

Pasirian 0 2 49 2 0 53 

Tempeh 0 2 46 0 1 49 

Kunir 0 0 51 0 0 51 

Yosowilangun 0 1 152 0 0 153 

Rowokangkung 0 1 63 0 0 64 

Klakah 0 4 30 86 2 122 

JUMLAH 0 10 417 90 3 520 

Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 2017 
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Pada umumnya RTP Budidaya yang dilakukan adalah jenis budidaya ikan kolam, 

budidaya ikan kolam yang paling banyak dilakukan adalah di Kecamatan Yosowilangun 

dengan jumlah RTP Budidaya Kolam sebanyak 152 RTP. Sedangkan untuk Kecamatan 

Klakah didominasi oleh Budidaya Perairan Umum, yaitu sebanyak 90 RTP. Untuk jumlah 

penggunaan sarana perahu yang ada di kawasan strategis minapolitan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.18. Jumlah Perahu Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal Tahun 2016 

Nama 
Kecamatan 

Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel Kapal Motor 

Tempursari 0 0 3 

Pasirian 1 0 0 

Tempeh 0 1 1 

Kunir 0 0 0 

Yosowilangun 1 1 5 

Rowokangkung 0 0 0 

Klakah 26 4 2 

JUMLAH 28 6 11 

Sumber : KDA Kabupaten Lumajang 2017 

Berdasarkan data yang terdapat pada Profil Potensi Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Lumajang Perikanan tahun 2013. Pengembangan sentra atau kawasan 

perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang diarahkan pada : 

1. Sentra Budidaya dan Pembenihan Ikan Lele, yaitu berada di Desa Sidorejo 

Kecamatan Rowokangkung, serta di Desa Kunir Kidul dan Kedungmoro Kecamatan 

Kunir.  

2. Sentra Budidaya Ikan Nila Sistem KJA, yaitu di Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah. 

3. Sentra Pembenihan Ikan Nila di Kecamatan Klakah. 

4. Sentra Budidaya dan Pembenihan Ikan Gurami, yaitu ada di Desa Sidorejo 

Kecamatan Rowokangkung dan ada di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan 

Yosowilangun.  

5. Sentra Budidaya Air Payau, yaitu berada di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun; Desa Bulurejo dan Tegalrejo Kecamatan Tempursari; dan Pesisir 

Kecamatan Pasirian. Dengan komoditas utama udang venamae, ikan nila dan 

kepiting.  

6. Sentra Perikanan Tangkap (Penangkapan Ikan di Pesisir dan Laut), yang ada di 

Desa Bulurejo dan Tegalrejo Kecamatan Tempursari; Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun; dan Pesisir Kecamatan Kunir dan Tempeh. Dengan komoditas utama 

diantaranya adalah ikan kerapu, lobster, cakalang, layur, layaran dan lain-lasin.  
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Berikut produksi perikanan budidaya per Kecamatan di Kawasan minapolitan : 

Tabel 3.19. Jumlah Luas dan Produksi Perikanan Budidaya di Kawasan 

Minapolitan 

No. Kecamatan Komoditas Luas (Ha) Produksi 

1 Kec. Tempursari  2.547 7.722 

 Bulurejo Nila, Tawes 0.450 1.671 

 Tegalrejo Nila 2.009 1.183 

 Pundungsari Nila, Tawes, Lele 0.040 1.403 

 Purorejo Nila, Tawes, Lele 0.036 1.549 

2 Kec. Pasirian  4.415 18.850 

 Pasirian Nila, Lele 0.250 2.354 

 Kalibendo Nila 0.150 1.783 

 Bades Nila 0.065 1.040 

 Gondoruso Nila 0.050 0.841 

 Selok Awar-awar Nila 0.450 2.881 

 Condro Nila, Mas, Tawes 0.200 1.639 

 Bago Nila, Mas 1.600 2.154 

 Sememu Nila, Mas, Tawes, 
Gurami, Udang  

0.120 2.962 

 Selok Anyar Nila, Mas, Tawes, Lele 1.530 3.196 

3 Kec. Kunir    

 Kedungmoro Lele 1.2766 33.248 

 Jatorejo Lele, Gurami 0.1098 1.759 

 Jatimulyo Lele, Gurami 0.300 13.698 

 Jatigono Lele, Gurami 0.6361 8.186 

4 Kec. Yosowilangun Lele 46.632 389.590 

 Kalipepe Lele, Gurami, Nila, Mas 0.015 5.021 

 Yosowilangun Lor Lele, Gurami, Nila, Mas 0.588 12.175 

  Lele, Gurami, Nila, Mas 0.294 4.952 

  Lele, Gurami, Nila, Mas 0.164 7.902 

 Kraton Lele, Gurami, Nila, Mas 0.051 6.360 

 Munder Lele, Gurami 0.100 3.631 

 Krai Nila, Lele 0.142 4.361 

 Tunjungrejo Lele 0.030 1.173 

 Wotgalih Udang Vanname 45.000 341.747 

  Lele, Gurami 0.259 2.035 

  Lele, Gurami 0.014 0.233 

5 Kec. Rowokangkung  2.577 299.259 

 Sidorejo Lele, Gurami, Patin 2.105 259.916 

 Rowokangkung Lele, Gurami 0.422 25.601 

 Kedungrejo Lele, Gurami 0.036 11.312 

  Lele, Gurami 0.014 2.430 

  Lele, Gurami 0.250 3.219 

6 Kec. Klakah  2.471 796.066 

 Mlawang Nila 0.054 0.948 

 Tegalrandu Nila 1.303 469.547 

   0.175 0.231 

 Ranu Pakis Nila 0.909 323.769 

 Duren Nila, Mas, Lele 0.030 1.571 

Sumber : Mastreplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lumajang 
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Berdasarkan data di atas, maka komoditas unggulan di masing-masing Kecamatan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

• Budidaya Perikanan Air Payau : Kec. Yosowilangun dan Kec. Tempursari 

(Komoditas Udang Vannamae dan Bandeng) 

• Budidaya Perikanan Air Tawar 

 Kec. Tempursari (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Lele dan Nila Kolam, 

Tombro, dan Udang Galah) 

 Kec. Pasirian (Komoditas Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang Galah) 

 Kec. Tempeh (Komoditas Lele dan Nila Kolam) 

 Kec. Kunir (Komoditas Lele dan Nila Kolam) 

 Kec. Yosowilangun (Komoditas Gurami, Lele dan Nila Kolam, dan Udang Galah ) 

 Kec. Rowokangkung (Komoditas Gurami, Patin, Lele dan Nila Kolam) 

 Kec. Klakah (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Patin, Lele dan Nila Kolam) 

 

Berikut jumlah produksi perikanan tangkap per Kecamatan di Kawasan minapolitan : 

Tabel 3.20. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Minapolitan 

Tahun 2016 

 
Kecamatan 

Tongkol Tengiri Layang Layur Udang Ikan lainnya 

(ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 

1 Tempursari 247.3 6.55 50.64 7.95 
 

2046.6 

2 Pasirian 49.43 1.31 10.13 1.59 17.62 409.82 

3 Kunir 3.09 0.08 0.63 0.1 
 

25.99 

4 Yosowilangun 9.27 0.25 1.9 0.3 
 

77.65 

JUMLAH 308.91 8.19 63.3 9.94 17.62 2560.06 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

Berikut visualisasi kondisi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kawasan 

minapolitan : 
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3.2.5.3 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 

Penganekaragaman Produk olahan hasil perikanan yang dalam hal ini disebut value 

– added dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku ikan segar yang ditambahkan 

dengan beberapa tambahan bahan lain, seperti tepung (tapioka atau terigu), telur, serta 

bumbu – bumbu seperti bawang, lada bawang bombay serta bumbu tambahan lainnya yang 

kesemuanya berfungsi sebagai penambah rasa dan aroma. Produk – produk tersebut dapat 

dikelola dengan sekala rumah tangga, tetapi akan lebih baik jika dikelola dengan peralatan 

modern (mesin). Selanjutnya dengan dibantu dengan sistem pengemasan yang baik, akan 

meningkatkan nilai jual produk, daya awet serta jangkauan pemasaran yang lebih luas. 

Pengolahan hasil perikanan di kabupaten Lumajang meliputi Pemindangan, Pengeringan, 

pengasapan, pembuatan kerupuk ikan, olahan bekicot dan olahan lainnya dapat 

menghasilkan nilai produksi yang tidak sedikit. Nilai Produksi tertinggi di kecamatan 

Tempursari sebesar Rp 19.284.414.100,-. Berikut disajikan data mengenai produksi 

pengolahan hasil perikanan tahun 2016 :  

Tabel 3.21. Hasil Pengolahan Perikanan tahun 2016 

No 

Kecamatan Tempursari Pasirian Kunir Yosowilangun 

Jenis 

Olahan 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

1 Pemidangan 713,52 18.628.123.500 62,92 2.228.588.400 62,41 2.050.165.000 109,86 3.780.166.240 

2 
Pengeringan/ 

Pengasinan 
25,56 492.107.200 7,26 142.740.000     

3 Pengasapan 10,74 164.183.400 1,37 22.360.000 2,75 40.696.310 16,37 288.460.160 

4 Kerupuk Ikan         

5 
Olahan 

Bekicot 
  7,20 255.600.000     

JUMLAH 749,82 19.284.414.100 78,75 2.649.288.400 65,16 2.090.861.310 126,23 4.068.626.400 

 
Lanjutan 

No 

Kecamatan Rowokangkung Candipuro Klakah Tekung 

Jenis 

Olahan 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

1 Pemidangan 299,08 10.064.190.060 558,82 10.407.153.000 198,25 6.575.936.680 431,25 13.351.489.000 

2 
Pengeringan/ 

Pengasinan 
        

3 Pengasapan         

4 Kerupuk Ikan       6,12 306.000 

5 
Olahan 

Bekicot 
        

JUMLAH 299,08 10.064.190.060 558,82 10.407.153.000 198,25 6.575.936.680 437,37 13.351.795.000 

 
Lanjutan 

No 

Kecamatan Jatiroto Kedungjajang Sukodono JUMLAH 

Jenis 

Olahan 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

1 Pemidangan 770,80 23.887.324.980 602,13 18.635.961.344 36,73 661.140.000 3.845,77 110.270.238.204 

2 
Pengeringan/ 

Pengasinan 
      32,82 634.847.200 

3 Pengasapan 10,83 324.000.000     42,06 839.699.870 

4 Kerupuk Ikan     0,48 48.200.000 6,60 48.506.000 
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No 

Kecamatan Jatiroto Kedungjajang Sukodono JUMLAH 

Jenis 

Olahan 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

Produk- 

Si (Kg) 

Nilai 

(Rp) 

5 
Olahan 

Bekicot 
      7,20 255.600.000 

JUMLAH 781,63 24.211.324.980 602,13 18.635.961.344 37,21 709.340.000 3.934,45 112.048.891.274 

Sumber : Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 

 
Dari tabel diatas , dapat dilihat kecamatan tempursari memberikan kontribusi 

tertinggi untuk nilai produksi jenis pengolahan pemindangan, pengasinan dan  pengasapan 

dengan nilai produksi sebesar 713,52 Kg dan dengan nilai Rp 19.284.414.100, sedangkan 

untuk pasirian menjadi satu-satunya pengolahan bekicot dengan produksi 7.20 Ton dengan 

nilai Rp 255.600.000 hal ini naik dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan tahun 2015 

dengan nilai produksi 3,21 Ton dengan nilai RP 64.321.700,-. Dilihat dari statistik diatas 

banyak peluang untuk dikembangkan dari sektor perikanan dikarenakan kegiatan 

pengolahan untuk khususnya sektor perikanan memberikan nilai tambah yang besar bagi 

perekonomian Kabupaten Lumajang.  

 
 
3.2.5.4 Sarana Penunjang Kawasan Minapolitan 

A. Pangkalan Pendaratan Ikan 

Pangkalan pendaratan ikan (PPI ) penunjang kawasan minapolitan di Kabupaten 

Lumajang meliputi : 

1. PPI Dampar (Tipe -C) 

 Alamat :Dusun Dampar 

 Desa / Kelurahan :Bades 

 Kecamatan :Pasirian 

 Jarak dari Kecamatan Lumajang :55 Km 

 Pelayaran :  

- Desa Bades 

  - Desa Gondoruso 

  - Desa Bago 

 Fasilitas : 1) Gudang 

  2) Tempat Es 

  3) Ruang Penyuluhan 

  4) Tempat Sandar 

 

 

 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 3 - 50 

 

2. PPI Bulurejo (Tipe -C) 

(Tahun 2017 rusak karena abrasi) 

 Alamat :Dusun Karangmenjangan 

 Desa / Kelurahan:Bulurejo 

 Kecamatan :Tempursari 

 Jarak dari Kecamatan Lumajang : 70 Km 

 Pelayaran :Desa Bulurejo 

 Fasilitas :1) Gudang 

  2) Tempat Es 

  3) Ruang Penyuluhan 

  4) Tempat Sandar 

 

 

 

 

 

 

3. PPI Selok Awar-Awar (Tipe -C) 

 Alamat :Pantai Watu Pecak 

 Desa / Kelurahan :Selok Awar-Awar 

 Kecamatan :Pasirian 

 Jarak dari Kecamatan Lumajang : 23 Km 

 Pelayaran : Desa Selok Awar-Awar 

 Fasilitas : 

1) Gudang 

2) Tempat Es 

3) Ruang Penyuluhan 

4) Tem 

zpat Sandar 

 

4. PPI Wotgalih (Tipe -C) 

 Alamat : Dusun Meleman 

 Desa / Kelurahan : Wotgalih 

 Kecamatan : Yosowilangun 

 Jarak dari Kecamatan Lumajang : 25 Km 

 Pelayaran :  Desa Wotgalih 

 Fasilitas :  
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1) Gudang 

2) Tempat Es 

3) Ruang Penyuluhan 

4) Tempat Sandar 

 

5. PPI Tegalrejo (Tipe -C) 

(didalamnya terdapat TPS) 

 Alamat : Dusun Tegalbanteng 

 Desa / Kelurahan : Tegalrejo 

 Kecamatan : Tempursari 

 arak dari Kecamatan Lumajang : 86 Km 

 Pelayaran : Desa Tegalrejo 

 Fasilitas :  

1) Gudang 

2) Tempat Es 

3) Ruang Penyuluhan 

4) Tempat Sandar 

 

B. Balai Pembenihan Ikan 

Balai Pembenihan Ikan di Kabupaten Lumajang terdiri dari : 

1. BBI Kepuharjo   

 Lokasi : Desa: Kepuharjo, Kecamatan Lumajang 

 Luas Keseluruhan BBI : 1,125 Ha 

 Luas Kolam : 

 Kotor :    0,9 Ha 

 Bersih  :    0,9 Ha 

 Produksi Benih  

 Tombro :   15.000 ekor 

 Nila :  55.000 ekor 

2. BBI Citrodiwangsan 

 Lokasi : Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang 

 Luas Keseluruhan BBI : 2,5 Ha 

 Luas Kolam Efektif  :    2 Ha 

 Produksi Benih  

 Tawes   :     5.000  ekor 

 Tombro :  549.000  ekor 

 Nila Gift  :.   803.500  ekor 
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 Jumlah KPI :   38  unit 

 Jumlah Pemilik :   38  orang    

 Luas Kolam   :  1,8  Ha 

 Produksi Benih  

 Tombro :   287.000 ekor 

 Nila :   881.000 ekor 

 Gurami  :   3.382.500 ekor 

 Lele :     14.035.300 ekor 

3. BBI Sidorejo di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;  

4. BBI Grati di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko; dan  

5. BBI Kalisemut di Desa Kalisemut Kecamatan Padang.  

 

3.2.5.5 Pemasaran Hasil Perikanan 

Permasaran hasil perikanan Kabupaten Lumajang yaitu ke luar Kabupaten, luar 

Jawa bahwa diekspor keluar negeri. Berikut pemasaran hasil perikanan di Kabupaten 

Lumajang pada Tahun 2016 

 

Tabel 3.22. Pemasaran Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2016 

DAERAH 
PENERIMA 

SEGAR OLAHAN 

VOL. (Ton) NILAI (Rp.000) VOL. (Ton) NILAI (Rp.000) 

1. Jember  249,5 2.448.000 37,3 622 

2. Probolinggo 55,9 467.6 96,2 442.8 

3. Kediri  136 428.5 - - 

4. Malang 123,7 1.021.200 19,2 487.3 

5. Sidorajo     

6. Surabaya 190,5 2.006.00 - - 

7. Bali  79,5 765 - - 

8. NTB 93 873.5 - - 

8. Pasuruan - - 72,5 317.75 

8. Gresik - - 17 477 

8. Lamongan - - 13,8 431.45 

      

J U M L A H 5.584,8 8.320.050 362,7 3.057.950 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 
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Peta 3.12  Prasarana Pendukung Kawasan Minapolitan Kabupaten Lumajang 
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Tabel 3.23. Komoditas Ekspor Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2016 

No KOMODITAS NEGARA TUJUAN VOLUME (Ton) NILAI (Rp.000) 

1 Udang Eropa, Jepang, USA 446,45 16.325.855 

2 Lele  - - - 

3 Bekicot Perancis, Kanada 224,69 449.4 

4 Layur Korea, Taiwan, Cina 104,34 618.960,6 

5 Kakap dan Jepang 36,17 40.323,2 

6 Kerapu   17,30 148.019,6 

7 Cucut   17,27 6.685,1 

8 Udang Barong   1,69 191.48 

      
  

  J U M L A H   867,91 17.780.721,5 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 
 

3.2.5.6 Kelembagaan Perikanan 

Kelembagan pada bidang perikanan budidaya terdiri dari : 

a. Balai Benih Ikan = Sebagai Sarana atau Fasilitas dalam pembenihan ikan yang 

dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perairan (untuk mendapat PAD) 

b. Pokdatan (Kelompok Pembudidayaan Ikan)  merupakan kelompok masyarakat yang 

membudidayakan ikan dengan bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan (Seperti 

Gapoktan) 

c. UPR (Unit Pembenihan Rakyat), kelompok masyarakat yang fokus dalam membuat 

benih benih ikan 

Kelembagaan atau kelompok naungan Dinas Perikanan bidang perikanan tangkap 

terdiri dari : 

a. Kelompok Usaha Bersama, memiliki fungsi dalam bidang penangkapan ikan 

b. Kelompok Pengawas masyarakat, memiliki fungsi dalam bidang konservasi 

Berikut kelembagaan perikanan  di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2016 : 

 

Tabel 3.24. Kelompok Hasil Pengolahan Perikanan Kabupaten Lumajang 

tahun 2016 

No Nama 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Alamat Jenis Komoditas 

Desa/Kel Kecamatan 

1 Mina Bahari 10 Orang Tegalrejo Tempursari Pemindangan 

2 Anugrah 17 Orang Bulurejo Tempursari Pemindangan 

3 Mina Rasa 10 Orang Bulurejo Tempursari Warung Ikan 

4 Barokah 5 Orang Tukum Tekung Bandeng Presto, 
Keripik Wader 

5 Bunga Muara 9 Orang Wotgalih Yosowilangun Pengasapan dan 
Pemindangan 

6 Mina Mulyo 8 Orang Tekung Tekung Pemindangan 

7 Bunga 
Kamboja 

9 Orang Wotgalih Yosowilangun Pengasapan 

8 Mina Kaliboto 6 Orang Kaliboto Lor Jatiroto Pemasaran dan 
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No Nama 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Alamat Jenis Komoditas 

Desa/Kel Kecamatan 

Lor Pemindangan 

9 Mina 
Tumpeng 

8 Orang Tumpeng Candipuro Pemindangan 

10 Tunas Muda 6 Orang Rowokangkung Rowokangkung Pemindangan 

11 Pansela 8 Orang Tegalrejo Tempursari Pemindangan 

12 Citra 10 Orang Pasirian Pasirian Pembuatan Abon 

13 Lancar Jaya 6 Orang Kalipepe Yosowilangun Pemasaran Hasil 
Perikanan 

14 Mutiara Laut 6 Orang Kedawung Padang Pemindangan 

15 Mina Rojopolo 6 Orang Rojopolo Jatiroto Pemindangan 

16 Lindung Jaya 9 Orang Darungan Yosowilangun Keripik Belut 

17 Pindang 
Super 

8 Orang Sukosari Kunir Pemindangan 

18 Mina 
Sejahtera 

7 Orang Bulurejo Tempursari Pengolahan 

19 Cahaya 
Semesta 

8 Orang Kaliboto Lor Jatiroto Pengasapan 

20 Findari Food 8 Orang Banyuputih Kidul Jatiroto Pembuatan Abon 

21 Mina Pratama 13 Orang Grobogan Kedungjajang Pemindangan 

22 Bintang Jaya 12 Orang Karangbendo Tekung Kerupuk Ikan Tengiri 

23 Mina Makmur 
Mandiri 

10 Orang Tekung Tekung Pengasapan dan 
Pemindangan 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

Tabel 3.25. Kelompok Pemasaran Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 

2016 

No Nama 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Alamat Jenis Komoditas 

Desa/Kel Kecamatan 

1 Sumber Sukses 10 Orang Tukum Tekung Pemasaran Hasil 
Perikanan 

2 Pedagang 
Pasar 
Yosowilangun 

41 Orang Yosowilangun Lor Yosowilangun Pemasaran Hasil 
Perikanan 

3 Mina Sejahtera 5 Orang Sidorejo Rowokangkang Pemasaran Hasil 
Perikanan 

4 Sido Joyo 50 Orang Bondoyudo Sokodono Pemasaran Ikan 
Segar 

5 Kunir Mandiri 13 Orang Kunir Kidul Kunir Pemasaran 

6 Hiu Samudra 
Selatan 

11 Orang Tegalrejo Tempursari Pemasaran Hasil 
Perikanan 

7 Mina Selok 
Awar-Awar 

11 Orang Selok Awar-Awar Pasirian Pemasaran Hasil 
Perikanan 

8 Mutiara Laut 10 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemasaran Hasil 
Perikanan 

9 Mina Kalibendo 9 Orang Kalibendo Pasirian Pemasaran Hasil 
Perikanan 

10 Ikan Hias 
Tukum 

23 Orang Tukum Tekung Pemasaran Ikan 
Hias 

11 Mina Sari Laut 15 Orang Bades Pasirian Warung Ikan Bakar 
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No Nama 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Alamat Jenis Komoditas 

Desa/Kel Kecamatan 

12 Dampar Jaya 
Seafood 

15 Orang Bades Pasirian Warung Ikan Bakar 

13 Mina Cemara 
Indah 

11 Orang Bades Pasirian Warung Ikan Bakar 

14 Mina Barokah 10 Orang Bades Pasirian Warung Ikan Bakar 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

Tabel 3.26. Kelompok usaha Bersama Perikanan Tangkap  

Kabupaten Lumajang tahun 2016 

Nama KUB Jumlah 
Anggota 

Alamat Kelas KLP 

Desa/Kel Kecamatan 

Hiu Samudra Selatan 1 26 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Mina Jaya 24 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Tuna Jaya 22 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Langgeng Samudra 20 Orang Bades Pasirian Pemula 

Jangkar Samudra 20 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Mina Selok Awar-Awar 12 Orang Selok Awar-Awar Pasirian Pemula 

Sumber Rejeki 25 Orang Ranu Pakis Klakah Pemula 

Mina Bulu Indah 1 25 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

KUBN Bambang 
Makmur 

20 Orang Bago Pasirian Pemula 

Putra Samudra 20 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Mina Nusa Barong 25 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemula 

KUBN Rijalul Bahri 20 Orang Selok Awar-Awar Pasirian Pemula 

Mina Lemuru Nusa 
Barong 

24 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemula 

Mina Tongkol Nusa 
Barong 

24 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemula 

Tuna Harapan 21 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

KUBN Bago Samudra 
Indah 

20 Orang Bago Pasirian Pemula 

Mina Bulu Indah 2 25 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Mina Samudra 19 Orang Bades Pasirian Pemula 

Hiu Samudra Selatan 2 26 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

KUB Mina Bahari 17 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemula 

Samudra Abadi 19 Orang Bades Pasirian Pemula 

KUB Samudra 
Sejahtera 

20 Orang Wotgalih Yosowilangun Pemula 

KUBN Mutiara 
Gelombang 

20 Orang Selok Anyar Pasirian Pemula 

Harapan Jaya 10 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Mitra Sejahtera 10 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Hiu Samudra Selatan 3 10 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Hiu Samudra Selatan 4 10 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Laut Biru Bades 9 Orang Bades Pasirian Pemula 

KUB Mina Barong Selok 
Awar-Awar 

10 Orang Selok Awar-Awar Pasirian Pemula 

Tunas Harapan 1 15 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Jangkar Samudra 1 11 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Mina Harapan 1 10 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Putra Tuna Harapan 10 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Putra Mina Jaya 15 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Putra Samudra 1 10 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Nusa Bahari 15 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 
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Nama KUB Jumlah 
Anggota 

Alamat Kelas KLP 

Desa/Kel Kecamatan 

Mina Harapan 21 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Mina Barong Samudera 17 Orang Selok Awar-Awar Pasirian Pemula 

Mina Sentosa 15 Orang Tegal Randu Klakah Pemula 

Mina Rawa Krasak 15 Orang Kraton Yosowilangun Pemula 

Mina Rawa Kraton 17 Orang Kraton Yosowilangun Pemula 

Samudera Jaya 27 Orang Bago Pasirian Pemula 

Samudra Indah 22 Orang Bululrejo Tempursari Pemula 

Bintang Timur 13 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Persada 17 Orang Ranu Bedali Ranuyoso Pemula 

Nila Sentosa 11 Orang Tegal Randu Klakah Pemula 

Mulia Jaya 14 Orang Tegalrejo Tempursari Pemula 

Pantura 22 Orang Ranuwurung Randuagung Pemula 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 

 

3.2.5.7 Potensi dan Permasalahan  

 Permasalahan yang terjadi pada perikanan budidaya antara lain : 

a. Iklim yang tidak menentu mengakibatkan banyak yang mati terutama apabila terjadi 

kemarau panjang 

b. Di Kec. Klakah setiap tahun terdapat ikan mati dikarenakan adanya gas dari dekat 

Gunung Lamongan sehingga kurang oksigen 

c. Tengkulak, harga jual ikan menjadi tidak pasti, selain itu bagi produsen ikan 

budidaya merugikan secara finansial 

d. Pernah terjadi banjir (Kec. Rowokangkung) sehingga iar di kolam meluber dan ikan 

banyak yang lepas 

e. Kolam kolam ikan masih bersifat tradisional sehingga hasil budidaya (Panen masih 

bersifat tradisional bibit pemeliharaan dan pemasaran 

f. Belum adanya lokasi sentra budidaya minapolitan yang terintegrasi antara 

pengembangan  

g. Pada saat musim kemarau ketersedian air air tanah berkurang (sulit mengalir)  

h. Pada saat pergantian musim, ikan ada yang mengalami penyakit 

i. Mahalnya harga pakan pabrikan  

j. Ketersediaan yang kurang mengakomodasi jumlah permintaan yang relatif tinggi di 

pasaran 

k. Terbatasnya modal bagi kelompok budidaya kolam 

l. Kualitas SDM masih sangat minim 

m. Nilai jual ikan yang tidak stabil di pasaran  

n. Belum terdapat produk olahan lanjut setelah pasca panen 
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 Permasalahan yang terjadi pada perikanan tangkap diantaranya sebagai berikut : 

a. Nelayan tidak dapat berlayar setiap saat dikarenakan letak geografis yang berada 

pada wilayah selatan pulau jawa sehingga ombak ombak yang ada sangat besar 

b. Tipe kapal yang terbatas (GT < 5) karena letak geografis sehingga tidak 

memungkinkan untuk bersandar pada pelabuhan pelabuhan kapal ikan 

c. Fasilitas PPI Belum Memenui Syarat 

d. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pendukung misalnya pabrik tepung 

yang tidak beroperasi secara maksimal. 

e. Belum adanya Sistem Jaringan Air Bersih yang memadai 

f. Pada kondisi eksisting masih banyaknya peralatan tangkap yang masih sederhana. 

g. Kondisi alam pantai Selatan mempunyaigelombang cukup besar, sekitar 3 meter 

terutama pada musim barat.  

h. Karena ukuran kapal masih relatif kecil, maka hasil tangkapan juga tidak menentu 

akibat pemasaran yang memenui kendala. Sehingga para pedagang ragu untuk siap 

di tempat, karena tidak rutinya produksi ikan yang di daratkan di Bulurejo. 

i. Tingkat pendidikan nelayan dan kualitas SDM relatif masih rendah, dengan 

pengetahuanya yang masih minim, sehingga agak sulit menerima perubahan dalam 

hal pola penangkapandan sistem penangkapan baru. 

j. Pengadaan sistem sanitasi terutama untuk mengatasi Limbah kawasan PPI, 

Kawasan Wisata dan rumah tangga merupakan aspek yang penting di 

pertimbangkan dalam pembangunan kawasan Minapolitan. Kondisi saat ini sistem 

sanitasi masih mengandalkan peresapan permukaan tanah. Untuk itu perlu di 

pertimbangkan sistem sanitasi yang sesuai dengan kondisi Kawasan Minapolitan ini. 

k. Sebagian besar nelayan di Bulurejo cenderung berprilaku sebagai nelayan sambilan. 

l. Lemahnya sistem dan kemampuan permodalan nelayan sehingga sulit berkembang 

modernisasi alat tangkap dan armadanya 

m. Proses penjualan ikan berlangsung di PPI Tempursari, tidak ada pasar khusus untuk 

menjual ikan segar. 

 

 Potensi yang ada pada perikanan tangkap Kabupaten Lumajang, diantaranya 

adalah : Jumlah nelayan dari tahun ke tahun semakin meningkat atau bertambah 

sehingga berdampak juga jumlah produksi ikan yang ada di Kabupaten Lumajang 

semakin meningkat  
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 Isu Strategis terkait Perikanan di Kabupaten Lumajang : 

a. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Lumajang akan dijadikan green belt dengan 

diadakannya konservasi tanaman tanaman laut seperti mangrove dan lain lain 

b. Pembinaan nelayan sebagai penambah wawasan terkait perikanan 

c. Adanya inovasi inovasi tambahan seperti pengoptimalan PUD yang telah ada, selain 

itu adanya wacana penambahan pekerja pada PUD dengan mempekerjakan nelayan 

nelayan setempat 

d. PUD dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata apabila kondisi iklim 

tidak mendukung untuk nelayan untuk pergi berlayar 

e. Terdapat izin lokasi di Kec. Pasirian yaitu pembukaan tambak air payau (budidaya 

udang vaname) seluas 50 Ha 

 

3.3 TUJUAN PENGEMBANGAN RTR KAWASAN MINAPOLITAN 

Dalam merumuskan tujuan pengembangan kawasan strategis Minapolitan, ada 

beberapa hal yang mendasari yakni berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Provinsi 

Jawa Timur, karakteristik perkembangan wilayah KSK MInapolitan, isu strategis dan 

permasalahan KSK Minapolitan, serta kondisi objektif yang diinginkan. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka tujuan penataan ruang Kawasan 

Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang adalah:  

“Menjadikan Kabupaten Lumajang sebagai Kawasan Minapolitan yang Berdaya Saing, 

Produktif, Berbasis Kerakyatan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Satu Kesatuan 

Sistem yang Utuh dan Menyeluruh” 

Pernyataan tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut: 

 Berdaya Saing, dimaknai bahwa komoditas unggulan yang dikembangkan selain 

mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi wilayah 

kabupaten mampu merespon pasar skala nasional dan internasional, mampu 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, serta juga 

mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan 

komparatif dan kompetitif minimal di lingkup wilayah Kabupaten. 

Tujuan penataan ruang KSK MInapolitan Kabupaten Lumajang ini dapat dicapai melalui 

koordinasi dalam proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 

ruang di semua tingkat pemerintahan serta didukung dengan infrastruktur yang mutakhir. 

Untuk itu perlu dilakukan konsistensi yang terjaga antara perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang dalam jangka panjang. 
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Penataan ruang ke depan juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 

lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, dalam rangka 

penyelenggaraan penataan ruang KSK MInapolitan Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat 

menjawab isu utama penataan ruang yang meliputi aspek sosial-ekonomi, lingkungan, 

kewilayahan dan kelembagaan. 

 

3.4 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RTR KAWASAN MINAPOLITAN 

Berdasarkan tujuan penataan ruang KSK MInapolitan Kabupaten Lumajang diatas, 

maka kebijakan penataan ruang KSK MInapolitan Kabupaten Lumajang ini didefinisikan 

sebagai berikut:  

a. Pengembangan komoditas unggulan secara optimal yang didukung agroindustri 

mina berbasis kerakyatan 

b. Pengembangan dan optimalisasi agrobisnis minapolitan yang terintegrasi dengan 

agropoindustri  

c. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar 

kawasan minapolitan yang mendukung pengembangan agroindustri 

d. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap dan 

budidaya yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan 

e. pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan, 

kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia 

 

3.5 STRATEGI PENGEMBANGAN RTR KAWASAN MINAPOLITAN 

Berdasarkan kebijakan diatas, maka ditetapkanlah strategi penataan ruang KSK 

MInapolitan Kabupaten Lumajang, meliputi: 

a. Pengembangan komoditas unggulan secara optimal yang didukung agro mina 

berbasis kerakyatan 

 Mengembangkan jenis produk olahan dengan nilai jual yang tinggi dan diminati 

oleh pasar regional, nasional dan internasional; 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas hasil produksi 

 Mengembangan agrowisata mina yang didukung oleh komoditas unggulan 

kawasan; 

b. Pengembangan dan optimalisasi minabisnis yang terintegrasi dengan 

agropoindustri  

 Mengembangkan koperasi usaha tani/nelayan pada pusat kegiatan kawasan; 
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 Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang 

agroindustri; 

 Menyediakan fasilitas penunjang di pusat industri kecil pengolahan yang 

menunjang kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi. 

c. .Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung 

antar kawasan minapolitan  

 Mengembangkan sistem angkutan barang 

 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana regional berupa transportasi darat 

dan laut; 

 Meningkatkan kondisi jalan menuju sentra produksi dan akses pengangkutan 

hasil produksi serta kondisi jalan yang menuju ke pusat pelayanan 

 Mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air, drainase, dan 

mengoptimalkan potensi sumber air baku; 

 Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan saluran irigasi primer  dan 

saluran irigasi sekunder dan tersier; 

d. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap dan 

budidaya yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan 

 Mengembangkan desa wisata; 

 Membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi lahan perikanan 

 Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya guna mencegah alih fungsi 

lahan perikanan; 

 Mengembangkan kawasan perikanan dan meminimalisir penggunaan obat kimia 

yang dapat menurunkan kualitas air 

e.  pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan 

permodalan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia 

 Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang mampu menghasilkan produksi 

komoditas unggulan  

 Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan terhadap kelompok tani binaan 

dan nelayan sebagai kader penggerak agribisnis; 

 Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program 

pemberdayaan masyarakat  

 Menyertakan modal investasi pada usaha terkait pengembangan pertanian (baik 

produksi maupun pengolahan) serta memberikan bimbingan manajemen usaha 

untuk industri pengolahan tingkat rumah tangga. 
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BAB 4  
RENCANA STRUKTUR RUANG 
 

 

Rencana struktur ruang terbagi menjadi dua bagian pembahasan utama, yaitu 

pengembangan sistem kegiatan dan pengembangan jaringan prasarana. 

4.1 RENCANA SISTEM KEGIATAN 

Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Kabupaten Lumajang merupakan 

kawasan strategis kabupaten dengan tipologi kawasan minapolitan, dimana sektor 

perekonomian utama di bidang perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya 

4.1.1 Rencana Pusat dan Subpusat Minapolitan 

Rencana pusat dan subpusat minapolitan membahas mengenai struktur ruang pada 

kawasan minapolitan. Dasar pertimbangan penentuan pemusatan pada kawasan 

minapolitan Kabupaten Lumajang adalah  adalah : 

a. Dalam RTRW dituangkan bahwa  Kecamatan Rowokangkung memiliki komoditas 

unggulan yaitu pada perikanan budidaya dan Kecamatan Tempusari memiliki 

komoditas unggulan pada perikanan tangkap 

b. Produksi terbanyak dan sentra perikanan terdapat pada Kecamatan Rowokangkung 

dan Kecamatan Tempusari 

c. Terdapat fasilitas penunjang yaitu PPI di Kecamatan Tempusari  

d. Terdapat perencanaan kegiatan perikanan di Kecamatan Rowokangkung dan 

Kecamatan Tempursari 

e. Terdapat aksesibilitas yang mudah yang melewati Kecamatan Rowokangkung dan 

Kecamatan Tempursari yaitu jalan lintas selatan   

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pusat dan sub pusat RTR KSK 

Minapolitan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

a. Pusat Perikanan Tangkap yaitu pada Kecamatan Tempusari 

b. Pusat Perikanan Budidaya yaitu pada Kecamatan Rowokangkung 

c. Sub Pusat Perikanan Tangkap yaitu Kecamatan Pasirian, Kecamatan Kunir dan 

Kecamatan Tempeh 

d. Sub Pusat Perikanan Budidaya yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Klakah,  
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Lebih detailnya pusat dan sub pusat RTR KSK Minapolitan Kabupaten Lumajang pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.1. Rencana Pusat dan Sub Pusat Kawasan Minapolitan 
Sistem Pemusatan Kecamatan Peran Komoditas 

Pusat Perikanan 
Tangkap 

Kecamatan 
Tempusari 

 Sebagai sentra produksi primer 
 Sebagai pusat distribusi dan 

pemasaran (adanya pengoptimalan 
PPI) 

Ikan Laut 
(Tongkol, 
Banyar, 
Motobelor, 
Layang, 
Tengiri) 

Pusat Perikanan 
Budidaya 

Kecamatan 
Rowokangkung 

 Sebagai sentra produksi primer 
(pembenihan ikan) 

 Sebagai pusat distribusi dan 
pemasaran 

 Sebagai pusat agroindustri mina 

Lele, Gurami 

Sub Pusat 
Perikanan Tangkap  

Kecamatan 
Pasirian 

 Sebagai produsen komoditas 
unggulan 

 Sebagai sentra produksi sekunder 

Nila, Mas, Lele, 
Gurami 
Ikan Laut 

 Kecamatan 
Kunir 

 Sebagai produsen komoditas 
unggulan 

 Sebagai sentra produksi sekunder 

Lele, Gurami 
Ikan Laut 

 Kecamatan 
Tempeh 

 Sebagai produsen komoditas 
unggulan 

 Sebagai sentra produksi sekunder 

Ikan Laut 

Sub Pusat 
Perikanan Budidaya 

Kecamatan 
Klakah 

 Sebagai produsen komoditas 
unggulan 

 Sebagai sentra produksi sekunder 

Nila, Mas, Lele 

 Kecamatan 
Yosowilangun 

 Sebagai produsen komoditas 
unggulan 

 Sebagai sentra produksi sekunder 

Lele, Udang 
Vaname 

Sumber : Hasil Rencana, 2017 

 

 

Gambar 5.1  Rencana  Pusat dan Sub Pusat Kawasan Minapolitan 
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Peta 4.1 Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan 
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4.1.2 Pengembangan Sentra Produksi 

Kawasan sentra produksi mencakup satu desa atau lebih yang memiliki komoditas 

unggulan. Komoditas unggulan tersebut dapat bersifat tunggal atau majemuk. Kawasan 

sentra produksi pertanian merupakan gabungan beberapa desa dengan kriteria: 

 Tergantung pada DPPA (Daerah Pusat Pengembangan Agribisnis) 

 Kawasan dengan jumlah penduduk 5.000 – 15.000 

 Memiliki kegiatan industri rumah tangga 

 Memiliki pasar pengumpul kooditas. 

Kawasan sentra produksi terbagi kedalam dua kawasan yakni kawasan sentra produksi 

primer dan sentra produksi sekunder.  

1) Sentra Produksi Primer 

Sentra produksi primer merupakan kawasan dimana terletak kegiatan utama KSK 

berada. Sesuai dengan tipologi KSK yakni sebagai kawasan minapolitan, maka 

kegiatan utamanya adalah kegiatan perikanan. Kemudian berdasarkan penetapan 

komoditas unggulan KSK maka sektor perikanan unggulan adalah sektor perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya 

Pengembangan sentra produksi primer meliputi: 

 Kecamatan Tempusari : Sebagai sentra produksi primer dengan komoditas unggulan 

Ikan Laut (Tongkol, Banyar, Motobelor, Layang, Tengiri) 

 Kecamatan Rowokangkung : Sebagai sentra produksi primer (pembenihan ikan) 

dengan komodita sunggulan lele dan gurami 

 Pengoptimalan PPI dan pengembangan Pasar Ikan Tangkap yang menyatu dengan 

PPI di Kecamatan tempursari 

 Pengembangan Pasar Ikan, Fasilitas Pelatihan dan Pembelajaran, Balai Benih Ikan, 

Kolam Ikan Unggulan di Kecamatan Rowokangkung 

2)  Sentra Produksi Sekunder 

Sentra produksi sekunder merupakan kawasan dimana terletak kegiatan agro-industri 

(pengolahan hasil perikanan). Berdasarkan penetapan komoditas unggulan KSK dan 

sentra-sentra produksinya, maka dapat ditentukan pengembangan kegiatan agroindustri 

(pengolahan hasil perikaanan) di KSK Minapolitan Kabupaten Lumjaang. Berdasarkan 

kondisi eksisting kegiatan pengolahan komoditas unggulan KSK, serta pertimbangan 

kemungkinan pengembangan industri pengolahan di masa mendatang, maka 

ditetapkanlah sentra produksi sekunder di wilayah KSK untuk mendukung 

pengembangan kawasan agropolitan yang berdasarkan pada prinsip agribisnis. Adapun 

sentra produksi sekunder tersebut adalah: 
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1. Kecamatan Yosowilangun sebagai pengembangan mianbisnis dengan komoditas 

unggulan Udang Vaname 

2. Sentra perdagangan dan jasa pendukung minapolitan yaitu pada Kecamatan 

Klakah dan Kecamatan Pasirian 

3. Pengoptimalan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) eksisting 

4. Sentra Fasilitas pengumpul/pendingin dan gudang penyimpanan, diarahkan 

terdapat di setiap lokasi sentra produksi primer baik sentra utama maupun 

penunjang, yaitu di : 

a) Rencana fasilitas cold storage di masing-masing PPI 

b) Rencana pembangunan gudang penyimpanan hasil perikanan tangkap di 

Kecamatan Tempursari 

c) Rencana pembangunan gudang penyimpanan hasil perikanan budidaya di 

Kecamatan Rowokangkung 

 

4.1.3 Pengembangan Sistem Permukiman 

Pengembangan sistem permukiman meliputi: 

a. permukiman perkotaan berada di seluruh pusat-pusat kecamatan sebagai pendukung 

pusat minapolitan;  

b. permukiman perdesaan berada di seluruh pusat-pusat desa sebagai pendukung 

budidaya komoditas agropolitan.  

Berikut adalah rincian rencana sistem permukiman di KSK Minapolitan Kabupaten 

Lumajang. 

1. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan rencana pengembangannya 

tersebar di semua kecamatan yaitu pada kawasan perkotaan kecamatan. Arahan 

pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi:  

 Pengembangan kawasan permukiman perkotaan kecamatan direncanakan 

dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan 

prasarana yang dibutuhkan,  

 Pengembangan kawasan permukiman perkotaan kecamatan pada lahan-lahan 

yang masih kosong di kawasan permukiman yang telah berkembang,  

 Kawasan permukiman perkotaan kecamatan dilengkapi dengan sarana 

pelayanan sosial dan ekonomi yang tersebar merata di lingkungan permukiman,  

 Pengendalian intensitas bangunan untuk mencegah terjadinya perkembangan 

permukiman padat.  
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2. Kawasan Permukiman Perdesaan 

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan permukiman pada lokasi 

sekitarnya yang masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan 

lahan kosong serta aksesibilitasnya masih rendah, jumlah sarana dan prasarana 

penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Kawasan peruntukan permukiman 

perdesaan tersebar di seluruh wilayah KSK Minapolitan Kabupaten Lumajang, yaitu 

permukiman selain di kawasan perkotaan kecamatan. Kawasan permukiman 

perdesaan ini meliputi kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada. 

Rencana pengembangan permukiman perdesaan direncanakan di seluruh kawasan 

dengan arahan pengelolaan meliputi:  

 Pengembangan permukiman perdesaan dekat dengan sentra produksi 

primer/lahan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.  

 Pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin tidak pada lahan 

produktif dan pada lahan beririgasi teknis dan pada lahan perikanan yang 

ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.  

 Peningkatan kondisi lingkungan permukiman perdesaan melalui perbaikan 

kondisi rumah yang tidak layak huni.  

 Mendukung peningkatan produksi hasil perikanan, dengan mengembangkan 

kolam di area permukiman  

 Pembangunan lumbung desa modern dan pasar komoditas unggulan.  

 

4.1.4 Pusat Pengembangan Mina wisata 

Pengembangan mina wisata yang dikembangkan adalah didasarkan dari komoditas 

unggulan yang ada. Pusat pengembangan Mina wisata pada KSK Minapolitan Kabupaten 

Lumajang adalah : 

 Minawisata perikanan tangkap pada Pesisir Kecamatan Tempusari 

 Minawisata perikanan budidaya khusunya udang vaname pada Kecamatan 

Yosowilangun 

 

4.2 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA 

4.2.1 Rencana Sistem Jaringan Energi 

Untuk pemenuhan kebutuhan penerangan pada kawasan perencanaan sudah terpenuhi 

dengan adanya pelayanan dari PLN, dimana jangkauan jaringan listrik di kawasan perencanaan 

sudah mencapai ke seluruh wilayah. Kebutuhan terhadap listrik ini tidak hanya untuk konsumsi rumah 

tangga, tetapi juga untuk penerangan jalan, fasilitas sosial, perdagangan dan industri.  
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Kebutuhan listrik di Kawasan Minapolitan menggunakan Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar hampir 

merata di seluruh wilayah perencanaan.  

Secara umum semua penduduk di Kawasan Minapolitan kebutuhan listrik untuk masyarakat 

menggunakan jasa listrik dari PLN. Perhitungan kebutuhan listrik untuk 5 Tahun, 10 Tahun, 15 

Tahun, dan 20 Tahun mendatang diperoleh melalui standar: 

 Rumah tangga kapling besar : 1330 watt 

 Rumah tangga kapling sedang : 900 watt 

 Rumah tangga kapling kecil : 450 watt 

 Kebutuhan komersial : 15 % dari kebutuhan rumah tangga 

 Kebutuhan industri : 15 % dari kebutuhan rumah tangga 

 Kebutuhan sosial : 10 % dari kebutuhan rumah tangga 

 Kehilangan daya : 10 % dari kebutuhan rumah tangga 

 Cadangan : 10 % dari kebutuhan rumah tangga 

 Penerangan jalan : 40 % dari kebutuhan rumah  

  

Mengenai kebutuhan listrik 20 Tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Rencana pengembangan jaringan infarstruktur kenetagalistrikan pada Kawasan Minapolitan 

meliputi :  

1. Pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik \ berupa Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT) meliputi Kecamatan Klakah; dan 

2. Pengoptimalan Gardu induk distribusi meliputi: Kecamatan Klakah dan Kecamatan 

Pasirian. 

3. Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energy alternatif meliputi: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi: 

 Kecamatan Yosowilangun; 

 Kecamatan Kunir; 

 Kecamatan Tempeh; 

 Kecamatan Pasirian; dan 

 Kecamatan Tempursari. 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi Kecamatan Tempursari; dan 

Kecamatan Pasirian. 

c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) meliputi: Kecamatan Klakah; 

d. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) dan Angin diarahkan pada 

kawasan pesisir. 

4. Pengembangan listrik merata pada seluruh kawasan minapolitan 

5. Pengembangan PJU pada akses menuju Kawasan Minapolitan dan PPI 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 4 - 8 

 

Tabel 4.2. Proyeksi Jaringan Listrik Kawasan Minapolitan Tahun 2017 - Tahun 2037 

No Kecamatan 

Jumlah Kebutuhan Listrik (KVA) Total 
Jumlah 

Kebutuhan  Perumahan Total 
Perdagangan 

dan Jasa 
Fasilitas 
Umum 

Lainnya 
Penerangan 

Jalan  
Kehilangan 

Daya 
Cadangan 

Kav. Kecil  
Kav. 

Sedang 
Kav. 

Besar         
2017                         

1 Tempursari 1.558 374 750 2.683 1.073 805 268 27 268 268 5.392 

2 Pasirian 4.634 1.112 2.231 7.977 3.191 2.393 798 80 798 798 16.034 

3 Tempeh 4.372 1.049 2.105 7.527 3.011 2.258 753 75 753 753 15.129 

4 Kunir 2.858 686 1.376 4.920 1.968 1.476 492 49 492 492 9.889 

5 Yosowilangun 1.558 374 750 2.683 1.073 805 268 27 268 268 5.392 

6 Rowokangkung 1.881 451 905 3.237 1.295 971 324 32 324 324 6.507 

7 Klakah 2.819 677 1.357 4.852 1.941 1.456 485 49 485 485 9.753 

2022                         

1 Tempursari 1.570 377 756 2.703 1.081 811 270 27 270 270 5.434 

2 Pasirian 4.670 1.121 2.248 8.039 3.215 2.412 804 80 804 804 16.158 

3 Tempeh 4.406 1.057 2.121 7.585 3.034 2.276 759 76 759 759 15.246 

4 Kunir 2.880 691 1.387 4.958 1.983 1.487 496 50 496 496 9.965 

5 Yosowilangun 1.570 377 756 2.703 1.081 811 270 27 270 270 5.434 

6 Rowokangkung 1.895 455 912 3.262 1.305 979 326 33 326 326 6.557 

7 Klakah 2.841 682 1.368 4.890 1.956 1.467 489 49 489 489 9.829 

2027                         

1 Tempursari 1.582 380 3.810 5.772 2.309 1.732 577 58 577 577 11.601 

2 Pasirian 4.706 1.129 11.328 17.163 6.865 5.149 1.716 172 1.716 1.716 34.497 

3 Tempeh 4.440 1.066 10.689 16.194 6.478 4.858 1.619 162 1.619 1.619 32.551 

4 Kunir 2.902 697 6.987 10.585 4.234 3.176 1.059 106 1.059 1.059 21.276 

5 Yosowilangun 1.582 380 3.810 5.772 2.309 1.732 577 58 577 577 11.601 

6 Rowokangkung 1.910 458 4.597 6.965 2.786 2.090 697 70 697 697 14.000 

7 Klakah 2.862 687 6.891 10.440 4.176 3.132 1.044 104 1.044 1.044 20.985 

2032                         

1 Tempursari 1.594 383 768 2.745 1.098 823 274 27 274 274 5.517 

2 Pasirian 4.741 1.138 2.283 8.162 3.265 2.449 816 82 816 816 16.406 

3 Tempeh 4.474 1.074 2.154 7.702 3.081 2.310 770 77 770 770 15.480 
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No Kecamatan 

Jumlah Kebutuhan Listrik (KVA) Total 
Jumlah 

Kebutuhan  Perumahan Total 
Perdagangan 

dan Jasa 
Fasilitas 
Umum 

Lainnya 
Penerangan 

Jalan  
Kehilangan 

Daya 
Cadangan 

Kav. Kecil  
Kav. 

Sedang 
Kav. 

Besar         
4 Kunir 2.924 702 1.408 5.034 2.014 1.510 503 50 503 503 10.118 

5 Yosowilangun 1.594 383 768 2.745 1.098 823 274 27 274 274 5.517 

6 Rowokangkung 1.924 462 926 3.313 1.325 994 331 33 331 331 6.658 

7 Klakah 2.884 692 1.389 4.965 1.986 1.490 497 50 497 497 9.980 

2037                         

1 Tempursari 1.607 386 774 2.766 1.106 830 277 28 277 277 5.559 

2 Pasirian 4.777 1.147 2.300 8.224 3.290 2.467 822 82 822 822 16.530 

3 Tempeh 4.508 1.082 2.170 7.760 3.104 2.328 776 78 776 776 15.597 

4 Kunir 2.946 707 1.419 5.072 2.029 1.522 507 51 507 507 10.195 

5 Yosowilangun 1.607 386 774 2.766 1.106 830 277 28 277 277 5.559 

6 Rowokangkung 1.939 465 933 3.338 1.335 1.001 334 33 334 334 6.709 

7 Klakah 2.906 697 1.399 5.003 2.001 1.501 500 50 500 500 10.055 

Sumber :Hasil Rencana, 2017 
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Peta 4.2 Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan 
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4.2.2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Prasarana telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi 

yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun 

privat. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi :  

a. Sistem kabel,  

b. Sistem seluler 

c. Sistem satelit.  

Pengembangan prasarana telekomunikasi, terus ditingkatkan perkembangannya 

hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana. Untuk 

meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam 

pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi.   

A. Jaringan Telekomunikasi berupa BTS 

Penggunaan fasilitas telematika oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi 

dan informatika. Selain pengoptimalan jaringan telepon kabel, prasarana Telematika 

dalam pengembangannya juga perlu penyediaan tower BTS (Base Transceiver 

Station) hal ini sangat penting guna menjangkau ke pelosok wilayah. 

Adapun untuk rencana pengembangan prasarana telematika tetap berpedoman pada 

penataan ruang sehingga dalam pembangunan BTS tidak menimbulkan konflik guna 

lahan dan pemanfaatan ruang udara. Rencana pengembangan prasarana telematika 

diarahkan pada pengembangan  BTS terpadu oleh beberapa operator jasa layanan 

telekomunikasi. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting 

untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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Di dalam kota tiap sel bisa berjarak sampai dengan 500 m, di luar kota area sebuah 

sel bisa mencapai 5 km, sedangkan di wilayah yang jarang penduduk dengan dataran 

yang luas pelanggan bisa menangkap sinyal yang jauhnya hampir 25 km. Hal tersebut 

terkait dengan kategori wilayahnya daerah pelayanannya, yang ditandai dengan 

kriteria berikut : 

Tabel 4.3. Klasifikasi Daerah Pelayanan Base Transceiver Station 

WILAYAH INDIKATOR 
LUAS CELL 
(KM) 

Urban  Banyaknya gedung tinggi 

 Sedikit pepohonan 

 Kerapatan rumah sedang 

 Tingkat lalu lintas tinggi 

 Bangunan-bangunan dengan ketinggian > 20 meter 

500 m 

Sub-Urban  Tinggi rumah  tinggi pohon 

 Bangunan-bangunan tinggi memiliki ketinggian 10-20 
meter 

 Kerapatan rumah sedang 

1,5 - 3 km 

Rural  Terdapat pepohonan tinggi 

 Adanya variasi ketinggian permukaan tanah. 

 Jalan-jalan lebar 

>15 km 

 

Untuk itu direncanakan nantinya pola distribusi BTS menggunakan satu tower untuk 

beberapa provider dan membentuk suatu kawasan khusus sehingga BTS ke depan 

lebih efektif, aman dan memperhatikan estetika visual kota dan tidak menimbulkan 

hutan tower. Efektifitas pemasangan menara telekomunikasi bisa didekati dengan 

menggunakan menara BTS bersama (3-4 provider untuk 1 menara). 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan 

pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi 

pada tiap wilayah melalui : 

1. Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern; 

2. Jangkauan pelayanan antar BTS adalah 2,5 km (PerBub Bondowoso No 7/2016 

tentang Penataan Lokasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi)  

3. Mengarahkan dan memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk 

beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula. 

4. Pengembangan sistem tower bersama (minimal satu tower 4 provider).  

5. Jarak antar tower (antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower  

pemanfaatan bersama) diarahkan ± 5 km 

6. Penggunaan tanah di sekitar tower digunakan sebagai RTH. 
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Tabel 4.4. Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kawasan Minapolitan 

Jenis 
Bangunan 

Jarak Tower dari Bangunan (meter) 

Ketinggian Tower sampai dengan 45 m Ketinggian Tower di atas 45 m 

Perumahan 20 30 

Komersial 10 15 

Industri 5 10 

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2017 

 

Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan 

arahan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku disamping kehandalan cakupan (coverage) frekuensi 

telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada 

dengan prioritas mengarahkan pada penggunaan / dalam pengguanaan / 

pengelolaannya maupun penggunaan ruang kota, namun tetap menjamin kehandalan 

cakupan pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan telekomunikasi. 

 

B. Jaringan Fiber Optic 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi di Indonesia, dimana penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi 

menjadi monopoli PT. Telkom Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan 

telekomunikasi akan semakin terlayani dengan semakin banyaknya penyelenggara 

telekomunikasi. Dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi, maka 

kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan informasi semakin banyak 

tersedia. Untuk pengembangan sambungan kabel, telah dikembangkan teknologi 

Fiber Optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan, 

sedangkan pengembangan teknologi seluler untuk mempercepat jumlah satuan 

sambungan merupakan alternatif pengembangan telekomunikasi. 
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Peta 4.3 Rencana Jaringan Telekomunikasi 
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4.2.3 Rencana Sistem Jaringan Transportasi 

Sistem transportasi yang terdapat di wilayah KSK Minapolitan yaitu sistem jaringan 

transportasi darat. 

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 

a. jaringan jalan; dan 

1. Pengembangan Jalan strategis nasional rencana  berupa Jalan Lintas Selatan (JLS) 

melalui ruas batas Kabupaten Malang (Tempursari) – batas Kabupaten Jember 

(Yosowilangun). 

2. Pengembangan Jalan strategis provinsi meliputi: 

 Tempeh – Kunir; 

 Kunir – Karangrejo; dan 

 Karangrejo – Yosowilangun. 

3. Pengembanagn Jalan kabupaten kolektor primer 4 (JKP-4)  meliputi: 

 ruas Sumbersari – Rowokangkung; 

 ruas Tukum – Kunir; 

 ruas Pasirian – Tempursari; 

4. Pengembangan Jalan kabupaten lokal primer antar PKL  

5. Pengembangan Jalan strategis kabupaten  meliputi: 

 Jalur Lingkar Luar Kabupaten berupa peningkatan jalan meliputi: 

- ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung melalui 9 (sembilan) ruas jalan 

kabupaten; 

- ruas Randuagung – Jatiroto – Rowokangkung melalui 7 (tujuh) ruas jalan 

kabupaten; 

6. Pengembangan Jaringan jalan desa berupa peningkatan jalan meliputi: 

 jalan lokal primer antara PKL dengan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling)  

 jalan lingkungan primer meliputi seluruh ruas di wilayah kabupaten. 

7. Pengoptimalan Terminal penumpang meliputi: 

 terminal penumpang Tipe C meliputi: 

- Kecamatan Pasirian; dan 

- Kecamatan Klakah. 

8. Pelayanan angkutan umum massal  berupa pengembangan rute angkutan pedesaan 

meliputi: 

 rute Pasrujambe – Tempeh; 

 rute Yosowilangun – Tempeh; 

 rute Pasirian – Tempursari; dan 

 rute Tempursari - Pronojiwo. 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 4 - 16 

 

b. Jaringan kereta api   

Jaringan kereta api  meliputi: 

1. Pengembangan jalur perkeretaapian umum  berupa jalur kereta api ganda pada jalur 

timur melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto. 

2. Peningkatan prasarana transportasi kereta api meliputi: 

 pengadaan dan pemeliharaan pintu pengaman jalur kereta api bagi jalan-jalan 

yang belum terdapat pintu keamanan jalur kereta api; 

 peningkatan prasarana stasiun kereta api yang sudah ada yaitu Stasiun Klakah 

berada di Kecamatan Klakah 

3. Reaktivasi jalur kereta api mati  meliputi: 

 Jalur Klakah – Kedungjajang – Lumajang – Tempeh – Pasirian; dan 

 Jalur Lumajang – Tekung – Rowokangkung – Yosowilangun. 
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Peta 4.4 Rencana Jaringan Transportasi 
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4.2.4 Rencana Sistem Sumber Daya Air 

Rencana pengembangan sumberdaya air bersih di wilayah KSK selain untuk 

pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk, juga dibutuhkan untuk mengairin kegiatan 

perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industry pengolahan hasil perikanan dna untuk 

kegiatan di PPI. Oleh karenanya, diperlukan adanya rencana pemanfaatan sumberdaya air 

yang ada di wilayah perencanaan, agar dapat mendukung peningkatan produksi perikanan 

yang dikembangkan di KSK ini, serta terpenuhinya kebutuhan penduduk KSK terhadap air 

bersih. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan terkait dengan rencana sistem jaringan 

sumberdaya air ini adalah sebagai berikut: 

 Pelestarian fungsi hidrologi di tiap lokasi hulu sungai yang mempunyai fungsi sebagai 

daerah tangkapan air dan peresapan air. 

 Peningkatan sistem pengairan sesuai dengan potensi sumberdaya air yang ada. 

 Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan kerja 

sama antar institusi terkait. 

 Pengembangan dan pelestarian jaringan irigasi untuk mengairi pertanian dna perikanan 

meliputi  

a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat meliputi: 

1. DI Bondoyudo; dan 

2. DI Jatiroto. 

b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi: 

1. DI Jurang Dawir; 

2. DI Brug Purwo; 

3. DI Tekung I; 

4. DI Bodang; 

5. DI Curah Menjangan/kedungsangku; dan 

6. DI Umbul Pringtali. 

c. DI kewenangan Pemerintah Daerah sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) DI tersebar 

di seluruh kecamatan. 

 

Rencana sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Lumajang dapat meliputi 

jaringan air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan, jaringan air baku wilayah dan 

jaringan irigasi.  

Kebutuhan sumberdaya air baku diperuntukan bagi pemakaian keperluan air penduduk, 

industri, perikanan dan lainnya. Pemanfaatan air baku diarahkan pada pemanfaatan air 

permukaan yaitu air sungai, sumur bor dan mata air. Kebutuhan air bersih termasuk kebutuhan 
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utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan minum maupun MCK 

(mandi, cuci, kakus). Sistem jaringan air baku meliputi : 

a. penyediaan air baku untuk air minum kebutuhan domestic tersebar di seluruh kecamatan; 

b. penyediaan air baku untuk kebutuhan industri tersebar di seluruh kecamatan; 

c. penyediaan air baku untuk pengembangan budidaya pertanian tersebar di seluruh 

kecamatan. 

Berdasarkan analisa terhadap kebutuhan air eksisting dikelompokkan menjadi 3 macam 

sesuai dengan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu : 

Kebutuhan air untuk pelayanan PDAM 

 Konsumsi air per kapita  : 158 L/ orang/hari 

 Konsumsi air per SR   : 19,16 m3/SR/bln. 

 Peningkatan kosumsi air  : 0,2 – 0,4 L/bln. 

 Populasi per Rumah Tangga  : 4 orang (berdasarkan SKN) 

 Pemakaian air non domestic  : 51 m3 / bln. 

 Pelayanan    : SR dan KU 

Kebutuhan air untuk pelayanan HIPPAM 

 Konsumsi air per kapita  : 60 L/orang/hari. 

 Populasi per Rumah tangga  : 4 orang (berdasarkan SKN) 

 Pelayanan    : SR dan HU 

 Pelayanan HU    : 100 jiwa 

Kebutuhan air untuk pelayanan Mandiri 

 Konsumsi air per kapita  : 125 L/orang/hari 

 Pelayanan    : SGL dan SPT 

 Populasi per Rumah tangga  : 4 orang (berdasarkan SKN) 

 

Dari ketiga analisa kebutuhan air bersih diatas, Ketersediaan air bersih di Kawasan 

Minapolitan diperoleh dari PDAM  dan sumur. Standar yang dipergunakan dalam 

penyediaan prasarana air bersih untuk mengetahui tingkat kebutuhan penduduk, yaitu: 

 Setiap penduduk membutuhkan 100 liter/orang/hari, sehingga rumah tangga dengan 

jumlah keluarga 4 orang dibutuhkan 400 liter/kk/hari.  

 Fasilitas sosial dan kantor membutuhkan 15% dari kebutuhan rumah tangga 

 Fasilitas komersial membutuhkan sebesar 20% dari kebutuhan rumah tangga 

 Industri sebesar 10% dari kebutuhan rumah tangga 

 Cadangan kebocoran 10% dari kebutuhan total.  

 Pemadam kebakaran sebesar 10% dari kebutuhan total. 
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Analisa yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan air  minum tersebut pada akhir 

perencanaan diupayakan agar terealisasi.Lebih jelasnya mengenai kebutuhan air bersih ini 

dapat dilihat pada  tabel berikut : 

Tabel 4.5. Analisa Kebutuhan Air Bersih Kawasan Minapolitan Tahun 2017-2037  

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Kebutuhan Air Bersih (lt) 
Total 

Kebutuhan Rumah Tangga 
Fasos & 

Perkantoran 
Komersial Industri 

Cadangan 
Kebocoran 

2017                 

1 Tempursari 28857 1731420 259713 346284 173142 173142 2683701 

2 Pasirian 85810 5148600 772290 1029720 514860 514860 7980330 

3 Tempeh 80968 4858080 728712 971616 485808 485808 7530024 

4 Kunir 52923 3175380 476307 635076 317538 317538 4921839 

5 Yosowilangun 28857 1731439 259716 346288 173144 173144 2683730 

6 Rowokangkung 34825 2089519 313428 417904 208952 208952 3238754 

7 Klakah 52199 3131955 469793 626391 313196 313196 4854530 

2022                 

1 Tempursari 29080 1744800 261720 348960 174480 174480 2704440 

2 Pasirian 86475 5188500 778275 1037700 518850 518850 8042175 

3 Tempeh 81595 4895686 734353 979137 489569 489569 7588313 

4 Kunir 53334 3200019 480003 640004 320002 320002 4960029 

5 Yosowilangun 29081 1744842 261726 348968 174484 174484 2704505 

6 Rowokangkung 35095 2105693 315854 421139 210569 210569 3263825 

7 Klakah 52603 3156199 473430 631240 315620 315620 4892108 

2027                 

1 Tempursari 29304 1758240 263736 351648 175824 175824 2725272 

2 Pasirian 87139 5228340 784251 1045668 522834 522834 8103927 

3 Tempeh 82222 4933291 739994 986658 493329 493329 7646601 

4 Kunir 53743 3224599 483690 644920 322460 322460 4998129 

5 Yosowilangun 29304 1758244 263737 351649 175824 175824 2725279 

6 Rowokangkung 35364 2121868 318280 424374 212187 212187 3288895 

7 Klakah 53007 3180443 477066 636089 318044 318044 4929686 

2032                 

1 Tempursari 29527 1771620 265743 354324 177162 177162 2746011 

2 Pasirian 87803 5268180 790227 1053636 526818 526818 8165679 

3 Tempeh 82848 4970896 745634 994179 497090 497090 7704889 

4 Kunir 54153 3249180 487377 649836 324918 324918 5036229 

5 Yosowilangun 29527 1771647 265747 354329 177165 177165 2746053 

6 Rowokangkung 35634 2138042 320706 427608 213804 213804 3313966 

7 Klakah 53411 3204686 480703 640937 320469 320469 4967264 

2037                 

1 Tempursari 29750 1785000 267750 357000 178500 178500 2766750 

2 Pasirian 88467 5308020 796203 1061604 530802 530802 8227431 

3 Tempeh 83475 5008502 751275 1001700 500850 500850 7763178 

4 Kunir 54563 3273760 491064 654752 327376 327376 5074328 

5 Yosowilangun 29751 1785050 267757 357010 178505 178505 2766827 

6 Rowokangkung 35904 2154217 323133 430843 215422 215422 3339036 

7 Klakah 53816 3228930 484340 645786 322893 322893 5004842 

Total 375725 22543478 3381522 4508696 2254348 2254348 34942391 

 Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2017 
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Rencana untuk kebutuhan air minum meliputi : 

a. pengembangan jaringan air minum perpipaan meliputi: 

1. Kecamatan Yosowilangun; 

2. Kecamatan Rowokangkung; 

3. Kecamatan Klakah; 

b. peningkatan jaringan air minum non perpipaan kawasan pedesaan di seluruh kecamatan; 

c. pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air minum yang tersebar di seluruh 

kecamatan; 

d. penekanan penurunan kehilangan air pada system perpipaan; dan 

e. peningkatan peran serta Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) dalam 

memelihara dan mengelola sistem air minum pedesaan yang ada yang tersebar di 

seluruh kecamatan. 

 

4.2.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Jaringan Drainase) 

Drainase dan sanitasi sangat erat kaitannya dengan air buangan atau limbah. Air 

buangan atau limbah yang terbesar dalam suatu kawasan perencanaan, berasal dari 

kegiatan domestik (rumah tangga). Umumnya dapat mencapai prosentase 80% dari limbah 

yang dihasilkan dari suatu kota, sedangkan sisanya adalah limbah non domestic.  

Sistem drainase adalah sistem buangan air hujan dalam suatu wilayah sedemikian 

rupa sehingga tidak terjadi genangan yang dapat menyebabkan banjir. Sistem drainase 

dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip gravitasi bumi untuk mengalirkan air 

dari tempat yagn lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Persoalan lancar atau tidaknya 

suatu sistem drainase menjadi sangat berarti dalam suatu lingkungan perkotaan, khususnya 

dilingkungan padat terutama di areal-areal pusat aktifitas kegiatan manusia. Titik kunci dari 

perencanaan sistem jaringan drainase ini adalah lancar tidaknya aliran air hujan yang 

mengalir di permukaan tanah. Sistem ini akan mengalirkan buangan air hujan dari kawasan 

terbangun ke jaringan drainase perkotaan melalui gaya gravitasi.  

Kawasan minapolitan termasuk dalam kawasan rawan banjir. Untuk penanganan tersebut, 

maka rencana pengembangan sistem pematusan di kabupaten Lumajang sebagai berikut :  

a. Normalisasi peningkatan saluran induk/primer  

b. Normalisasi saluran sekunder.  

c. Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (afvoer).  

d. Pengembangan dan pengelolaan saluran pematusan dan drainase di Kabupaten 

Lumajang  

e. Pembuatan busem/ penampung air/water catchment area terutama dalam skala 

lingkungan, yang berfungsi untuk menampung air hujan  
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Peta 4.5 Rencana Jaringan Air Bersih 
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4.2.6 Rencana Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Jaringan 

Pengelolaan Limbah) 

Sistem drainase kota saat ini merupakan sistem drainase campuran di mana 

penggunaannya untuk pembuangan limbah rumah tangga dan limpasan air hujan. Adapun 

jenis saluran drainase yang ada di Kawasan Minapolitan adalah: 

 Saluran terbuka : mayoritas berada pada seluruh wilayah perencanaan. 

Secara umum jaringan drainase di Kawasan Minapolitan masih bersifat alami dan 

masih terputus-putus. Untuk mengetahui dimensi saluran drainase yang mempunyai 

kapasitas optimal, selain debit air limpasan hujan juga perlu dianalisa jumlah air buangan 

pada kawasan sampai dengan Tahun perencanaan. Untuk mengetahui dimensi saluran 

drainase yang mempunyai kapasitas optimal, selain debit air limpasan hujan juga perlu 

diarahkan jumlah air buangan pada kawasan sampai dengan Tahun perencanaan. Standar 

yang digunakan untuk menganalisa jumlah air buangan di Kawasan Minapolitan adalah 

sebagai berikut: 

 Rumah Tangga  : 70% dari air bersih 

 Kebutuhan Komersial  : 60% dari air bersih 

 Kebutuhan Sosial  : 60% dari air bersih 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.6. Analisa Air Limbah Kawasan Minapolitan Tahun 2017-2037  

No Kecamatan 

Proyeksi Jumlah Air Buangan (lt/hari) 

Jumlah Air Kotor 
Domestik 

Air Pekat 
Domestik 

Air Kotor 
Perjas 

Air Kotor 
Perkantoran 

Air Kotor 
Fasos 

2017               

1 Tempursari 2012776 134185 536740 268370 268370 3220441 

2 Pasirian 5985248 399017 1596066 798033 798033 9576396 

3 Tempeh 5647518 376501 1506005 753002 753002 9036029 

4 Kunir 3691379 246092 984368 492184 492184 5906207 

5 Yosowilangun 2012798 134187 536746 268373 268373 3220477 

6 Rowokangkung 2429066 161938 647751 323875 323875 3886505 

7 Klakah 3640898 242727 970906 485453 485453 5825436 

2022               

1 Tempursari 2028330 135222 540888 270444 270444 3245328 

2 Pasirian 6031631 402109 1608435 804218 804218 9650610 

3 Tempeh 5691235 379416 1517663 758831 758831 9105976 

4 Kunir 3720022 248001 992006 496003 496003 5952035 

5 Yosowilangun 2028378 135225 540901 270450 270450 3245406 

6 Rowokangkung 2447868 163191 652765 326382 326382 3916590 

7 Klakah 3669081 244605 978422 489211 489211 5870530 

2027               

1 Tempursari 2043954 136264 545054 272527 272527 3270326 

2 Pasirian 6077945 405196 1620785 810393 810393 9724712 

3 Tempeh 5734951 382330 1529320 764660 764660 9175921 
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No Kecamatan 

Proyeksi Jumlah Air Buangan (lt/hari) 

Jumlah Air Kotor 
Domestik 

Air Pekat 
Domestik 

Air Kotor 
Perjas 

Air Kotor 
Perkantoran 

Air Kotor 
Fasos 

4 Kunir 3748597 249906 999626 499813 499813 5997755 

5 Yosowilangun 2043959 136264 545056 272528 272528 3270334 

6 Rowokangkung 2466671 164445 657779 328890 328890 3946674 

7 Klakah 3697264 246484 985937 492969 492969 5915623 

2032               

1 Tempursari 2059508 137301 549202 274601 274601 3295213 

2 Pasirian 6124259 408284 1633136 816568 816568 9798815 

3 Tempeh 5778667 385244 1540978 770489 770489 9245867 

4 Kunir 3777171 251811 1007246 503623 503623 6043474 

5 Yosowilangun 2059540 137303 549211 274605 274605 3295263 

6 Rowokangkung 2485474 165698 662793 331397 331397 3976759 

7 Klakah 3725448 248363 993453 496726 496726 5960716 

2037               

1 Tempursari 2075063 138338 553350 276675 276675 3320100 

2 Pasirian 6170573 411372 1645486 822743 822743 9872917 

3 Tempeh 5822383 388159 1552636 776318 776318 9315813 

4 Kunir 3805746 253716 1014866 507433 507433 6089194 

5 Yosowilangun 2075120 138341 553365 276683 276683 3320192 

6 Rowokangkung 2504277 166952 667807 333904 333904 4006843 

7 Klakah 3753631 250242 1000968 500484 500484 6005810 

  Total 26206793 1747120 6988478 3494239 3494239 41930869 
 Sumber: Hasil Rencana Tahun 2017 

 

Adapun alternatif  pengembangan sistem pengolahan air limbah di kawasan 

Kawasan Minapolitan adalah  sebagai berikut. 

1. Limbah Rumah Tangga, Fasilitas, PPI dan Industri 

Rencana  pembuangan limbah rumah tangga, fasilitas, PPI dan industri dengan cara 

pembuangan dengan sistem pengenceran, penggunaan kolam pembuangan, 

penggunaan sumur peresapan, penggunaan sistem tangki pembusukan, penangkap 

lemak, dan saluran limbah cair buangan. 

a.  Pembuangan Dengan Sistem Pengenceran 

Pada badan air dengan permukaan yang besar, seperti laut, telaga, dan sungai 

besar, limbah cair dari perumahan atau dari masyarakat dapat secara langsung 

dibuang ke badan air tersebut. Dalam hal ini, pipa pemasukan limbah cair ke badan 

air harus bermuara pada satu titik yang benar-benar berada di bawah permukaan air 

atau air laut yang terendah, atau biasanya di dekat dasar badan air penerima. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin pengenceran secara sempurna limbah cair yang 

dihasilkan pada musim panas, atau limbah lebih ringan yang biasanya akan naik dan 

tesebar ke seluruh badan air pelarut.  

b. Penggunaan Kolam Pembuangan 
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Kolam pembuangan merupakan lubang tertutup yang menerima buangan limbah cair  

kasar. Kolam pembuangan dapat berupa tipe kedap air ataupun tipe rembes air. 

Kolam pembuangan kedap air biasanya dibuat dengan kapasitas 68 liter per orang 

per bulan, atau 408 liter per orang apabila akan dikosongkan setiap enam bulan. 

Kolam pembuangan rembes cair berdiameter 90 cm atau lebih, dilengkapi dengan 

dinding dengan sambungan terbuka di bawah ketinggian inlet.  

Kolam pembuangan harus ditempatkan lebih rendah dari sumur, yaitu dengan jarak 

minimum 15 meter untuk mencegah pencemaran kimiawi, jarak antara sumur dan 

kolam pembuangan yang terletak lebih tinggi tidak boleh kurang dari 45 m. kolam 

pembuangan tipe rembes air harus ditempatkan  sekurang-kurangnya pada jarak 6 

m di luar fondasi rumah.  

c. Penggunaan  Sistem  Tangki Pembusukan 

Tangki pembusukan digunakan untuk menangani buangan dari rumah perorangan, 

kelompok kecil rumah, atau kantor yang terletak di luar jangkauan sistem saluran 

limbah cair kota praja.  

Unit sarana ini terdiri dari sebuah tangki  pengendapan yang tertutup. Limbah cair 

kasar dimasukkan kedalamnya melalui saluran limbah cair buangan. Proses yang 

terjadi di dalam tangki pembusukan merupakan pengolahan tahap pertama, 

sedangkan yang terjadi di bidang peresapan efluen merupakan pengolahan tahap 

kedua.  

d. Penangkap Lemak 

Limbah cair dari dapur  besar, seperti dapur hotel, rumah sakit, dan kantor  

kemungkinan mengandung banyak lemak yang dapat masuk ke tangki pembusukan 

bersama-sama dengan efluen dan dapat menyumbat pori-pori media penyaringan 

pada bidang peresapan. 

Penangkap lemak disini dapat memasukkan limbah cair yang panas dari pada cairan 

yang sudah  ada dalam bak dan didinginkan  olehnya. Akibatnya, kandungan lemak 

akan membeku dan naik ke pemukaan, yang nantinya akan diambil secara berkala. 

Sehingga, penangkap lemak harus dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah 

pemeriksaan  dan pembersihan. Penangkap lemak tidak perlu dibuat untuk 

penanganan limbah cair dan perumahan atau instalasi kecil lainnya.  

e. Saluran Limbah Cair Bangunan 

Saluran limbah cair bangunan  adalah bagian dari perpipaan horizontal dari  sistem 

drainase bangunan yang membentang mulai dari satu titik yang berjarak 1.5 m di 

luar sisi dalam fondasi tembok bangunan rumah sampai ke sambungan saluran 
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limbah cair umum atau unit pengolahan limbah cair perorangan (tangki pembusukan, 

kolam pembuangan atau tipe sarana pembuangan lainnya). 

2. Limbah Air Hujan/Drainase 

Pengembangan jaringan drainase mempunyai hierarki yang ditentukan  berdasar skala 

pelayanannya. Hierarki saluran yang dinyatakan dengan saluran pembuangan 

induk/primer, pembuangan sekunder  dan tersier, antara satu dengan lainnya mempunyai 

desain penampang yang berbeda. Beberapa saluran alam (sungai) yang mengalir di 

wilayah perencanaan yang berfungsi pula sebagai saluran irigasi dapat dijadikan saluran 

primer pembuangan air limbah dan air hujan (pematusan) melalui saluran-saluran 

sekunder dan tersier yang ada.  Saluran tersier menampung air  dari “catchment area” 

dan air dari saluran persil. Sedangkan saluran sekunder sebagai saluran yang menjadi 

penampungan air dari saluran-saluran tersier lingkungan. Penetapan fungsi ini 

didasarkan pula pada pertimbangan adanya rencana pengembangan wilayah 

perencanaan dimasa mendatang jika terjadi perubahan penggunaan lahan. 

3. Selain sumur-sumur resapan pada kawasan perumahan tersebut, keberadaan ruang 

terbuka juga dapat  berfungsi sebagai daerah resapan 

4. Pada kawasan terbangun diusahakan pengadaan saluran air di kiri-kanan jalan sebagi 

saluran pembuangan limbah rumah tangga 

5. Khusus untuk saluran limbah rumah tangga sebaiknya dilengkapi dengan tempat 

pengolahan limbah yang disediakan di tiap lingkungan permukiman, agar tidak 

mencemari air sungai karena pada akhirnya pembuangan akhir ke sungai. 

 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka arahan pengembangan sistem air limbah di 

KSK Minapolitan Kabupaten Lumajang adalah: 

(1) Jaringan limbah domestik meliputi :  

a. penyediaan bak penampung limbah domestik di tiap rumah atau bangunan fasilitas 

umum dan perdagangan; 

b. penyediaan bak penampung limbah domestik secara komunal pada kawasan 

permukiman tertentu. 

(2) Jaringan limbah non domestik meliputi: 

a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan agroindustri 

dan di Pasar Ikan 

b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan agroindustri 

di kawasan permukiman yang bersifat home industri. 
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4.2.7 Rencana Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

(Pengelolaan Persampahan 

Pengelolaan sampah di wilayah KSK Minapolitan perlu ditangani secara serius, 

karena pengelolaan sampah dapat mempengaruhi kualitas lingkungan pada wilayah ini. 

Permasalahan persampahan yang terdapat di KSK Minapolitan adalah sampah hasil dari 

kegiatan pertanian dan sampah yang berasal dari permukiman penduduk yang kurang 

dikelola dengan baik. 

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat 

jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

kota, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota 

itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi 

pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah kota.Untuk perkiraan produksi 

sampah yang dihasilkan dari aktivitas lainnya mempunyai standar yang berbeda, yaitu : 

1. Rumah tangga menghasilkan sampah sebesar 2,5 lt/hari 

2. Perdagangan, untuk tiap pasar diperkirakan menghasilkan sampah sebanyak 25 

% dari sampah produksi rumah tangga sedangkan untuk perdagangan lainnya 

menghasilkan 5 % dari sampah rumah tangga. 

3. Jalan, menghasilkan sampah sebanyak 10 % dari sampah rumah tangga 

4. Lain-lain diasumsikan 5 % dari sampah produksi rumah tangga 

Mengenai perkiraan jumlah sampah keseluruhan yang dihasilkan setiap hari di 

kawasan perencanaan, dapat dilihat di Tabel berikut : 

Tabel 4.7. Analisa Timbulan Sampah Kawasan Minapolitan Tahun 2017-2037 

No Kecamatan 

 Jumlah Produksi Sampah (lt/hari)  

 Jumlah   Rumah 
Tangga  

 Pasar   Perdagangan   Jalan   Lainnya   

2017               

1 Tempursari       28.857        7.214         1.443        2.886        1.443        41.843  

2 Pasirian       85.810       21.453         4.291        8.581        4.291      124.425  

3 Tempeh       80.968       20.242         4.048        8.097        4.048      117.404  

4 Kunir       52.923       13.231         2.646        5.292        2.646        76.738  

5 Yosowilangun       28.857        7.214         1.443        2.886        1.443        41.843  

6 Rowokangkung       34.825        8.706         1.741        3.483        1.741        50.497  

7 Klakah       52.199       13.050         2.610        5.220        2.610        75.689  

2022               

1 Tempursari       29.080        7.270         1.454        2.908        1.454        42.166  

2 Pasirian       86.475       21.619         4.324        8.648        4.324      125.389  

3 Tempeh       81.595       20.399         4.080        8.159        4.080      118.312  

4 Kunir       53.334       13.333         2.667        5.333        2.667        77.334  

5 Yosowilangun       29.081        7.270         1.454        2.908        1.454        42.167  

6 Rowokangkung       35.095        8.774         1.755        3.509        1.755        50.888  

7 Klakah       52.603       13.151         2.630        5.260        2.630        76.275  

2027               

1 Tempursari       29.304        7.326         1.465        2.930        1.465        42.491  
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No Kecamatan 

 Jumlah Produksi Sampah (lt/hari)  

 Jumlah   Rumah 
Tangga  

 Pasar   Perdagangan   Jalan   Lainnya   

2 Pasirian       87.139       21.785         4.357        8.714        4.357      126.352  

3 Tempeh       82.222       20.555         4.111        8.222        4.111      119.221  

4 Kunir       53.743       13.436         2.687        5.374        2.687        77.928  

5 Yosowilangun       29.304        7.326         1.465        2.930        1.465        42.491  

6 Rowokangkung       35.364        8.841         1.768        3.536        1.768        51.278  

7 Klakah       53.007       13.252         2.650        5.301        2.650        76.861  

2032               

1 Tempursari       29.527        7.382         1.476        2.953        1.476        42.814  

2 Pasirian       87.803       21.951         4.390        8.780        4.390      127.314  

3 Tempeh       82.848       20.712         4.142        8.285        4.142      120.130  

4 Kunir       54.153       13.538         2.708        5.415        2.708        78.522  

5 Yosowilangun       29.527        7.382         1.476        2.953        1.476        42.815  

6 Rowokangkung       35.634        8.909         1.782        3.563        1.782        51.669  

7 Klakah       53.411       13.353         2.671        5.341        2.671        77.447  

2037               

1 Tempursari       29.750        7.438         1.488        2.975        1.488        43.138  

2 Pasirian       88.467       22.117         4.423        8.847        4.423      128.277  

3 Tempeh       83.475       20.869         4.174        8.348        4.174      121.039  

4 Kunir       54.563       13.641         2.728        5.456        2.728        79.116  

5 Yosowilangun       29.751        7.438         1.488        2.975        1.488        43.139  

6 Rowokangkung       35.904        8.976         1.795        3.590        1.795        52.060  

7 Klakah       53.816       13.454         2.691        5.382        2.691        78.032  

  Total   375.725     93.931      18.786     37.572     18.786    544.801  
 Sumber: Hasil Rencana Tahun 2017 

 

Berdasarkan SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah Permukiman, untuk 

menentukan kebutuhan TPS dan peralatan penunjang TPS adalah sebagai berikut: 

 TPS Tipe I melayani 2.500 jiwa 

 TPS Tipe II melayani 30.000 jiwa 

 TPS Tipe III Melayani 120.000 jiwa. 

 Wadah komunal melayani 100-200 jiwa. 

 Komposter komunal melayani 50-100 jiwa 

 Alat pengepul sampah sejenisnya melayani 640 jiwa 

 Container truk amrol volume 6 m3 untuk 3200 jiwa 

 Container retruk amrol volume 10 m3 untuk 2500 jiwa. 

Dengan klasifikasi TPS sebagai berikut: 

1. TPS tipe I adalah tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut 

sampah dengan dilengkapi dengan: 

 Ruang pemilihan 

 Gudang 

 Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container 

 Luas lahan ± 10-50 m2 
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2. TPS tipe II adalah tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut 

sampah dengan dilengkapi dengan: 

 Ruang pemilihan (10 m2) 

 Gudang (50 m2) 

 Pengomposan sampah organik (200 m2) 

 Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2) 

 Luas lahan ± 60-200 m2 

3. TPS tipe III adalah tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut 

sampah dengan dilengkapi dengan: 

 Ruang pemilihan (30 m2) 

 Gudang (100 m2) 

 Pengomposan sampah organik (800 m2) 

 Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2) 

 Luas lahan >200 m2 

 

Berdasarkan ketentuan kebutuhan TPS yang telah dijelaskan dihasilkan perhitungan 

terkait kebutuhan TPS dan peralatan bangunan minimal yang digunakan: 
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Untuk masalah persampahan yang dihadapi di wilayah perencanaan adalah masih 

adanya kebiasaan penduduk sekitar bantaran sungai yang membuang sampah ke sekitar 

sempadan atau badan sungai sehingga menimbulkan pencemaran dan pemandangan yang 

buruk. Dalam menangani masalah ini diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk 

peduli terhadap lingkungan. Kepedulian ini dapat dibina dengan memberikan pengarahan 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah Permukiman, maka 

perhitungan Kebutuhan Sarana Persampahan Kawasan Minapolitan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.8. Analisa Kebutuhan Sarana Persampahan Kawasan Minapolitan Tahun 
2017-2037 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Wadah 

Komunal 
Komposter 
Komunal 

Gerobak 
Sampah 

Container 
Amroll 
Truk 

TPS Bangunan 
pendaur 

ulang 
sampah 

skala 
lingkungan 

Tipe I Tipe II Tipe III 

2017                     

1 Tempursari 28857 144 289 45 5 12 1 0 0 

2 Pasirian 85810 429 858 134 16 34 3 1 1 

3 Tempeh 80968 405 810 127 15 32 3 1 1 

4 Kunir 52923 265 529 83 10 21 2 0 0 

5 Yosowilangun 28857 144 289 45 5 12 1 0 0 

6 Rowokangkung 34825 174 348 54 7 14 1 0 0 

7 Klakah 52199 261 522 82 10 21 2 0 0 

2022                   0 

1 Tempursari 29080 145 291 45 5 12 1 0 0 

2 Pasirian 86475 432 865 135 16 35 3 1 1 

3 Tempeh 81595 408 816 127 15 33 3 1 1 

4 Kunir 53334 267 533 83 10 21 2 0 0 

5 Yosowilangun 29081 145 291 45 5 12 1 0 0 

6 Rowokangkung 35095 175 351 55 7 14 1 0 0 

7 Klakah 52603 263 526 82 10 21 2 0 0 

2027                   0 

1 Tempursari 29304 147 293 46 5 12 1 0 0 

2 Pasirian 87139 436 871 136 16 35 3 1 1 

3 Tempeh 82222 411 822 128 15 33 3 1 1 

4 Kunir 53743 269 537 84 10 21 2 0 0 

5 Yosowilangun 29304 147 293 46 5 12 1 0 0 

6 Rowokangkung 35364 177 354 55 7 14 1 0 0 

7 Klakah 53007 265 530 83 10 21 2 0 0 

2032                   0 

1 Tempursari 29527 148 295 46 6 12 1 0 0 

2 Pasirian 87803 439 878 137 16 35 3 1 1 

3 Tempeh 82848 414 828 129 16 33 3 1 1 

4 Kunir 54153 271 542 85 10 22 2 0 0 

5 Yosowilangun 29527 148 295 46 6 12 1 0 0 

6 Rowokangkung 35634 178 356 56 7 14 1 0 0 

7 Klakah 53411 267 534 83 10 21 2 0 0 

2037                   0 
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No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Wadah 

Komunal 
Komposter 
Komunal 

Gerobak 
Sampah 

Container 
Amroll 
Truk 

TPS Bangunan 
pendaur 

ulang 
sampah 

skala 
lingkungan 

Tipe I Tipe II Tipe III 

1 Tempursari 29750 149 298 46 6 12 1 0 0 

2 Pasirian 88467 442 885 138 17 35 3 1 1 

3 Tempeh 83475 417 835 130 16 33 3 1 1 

4 Kunir 54563 273 546 85 10 22 2 0 0 

5 Yosowilangun 29751 149 298 46 6 12 1 0 0 

6 Rowokangkung 35904 180 359 56 7 14 1 0 0 

7 Klakah 53816 269 538 84 10 22 2 0 0 

  Total 375725 1879 3757 587 70 150 13 3 3 

 Sumber: Hasil Rencana Tahun 2017 

 

Adapun untuk pengelolaan sampah yang dapat dilakukan di kawasan perencanaan 

ada beberapa macam, yaitu : 

1. Penimbunan Saniter (Sanitary Landfill) 

Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan 

dampak yang merusak lingkungan di mana teknik yang digunakan adalah dengan 

memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 – 5 m dan kemudian ditimbun dengan 

tanah setebal 15 – 30 cm.  

2. Pembakaran (Incineration) 

Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara 

mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran.  

3. Pembuatan Kompos (Composting) 

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat 

dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.  

4. Pemanfaatan Ulang (Recycling) 

Pemanfaatan ulang merupakan cara pengolahan sampah anorganik agar dapat 

dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai 

ekonomis.  

Adapun penanganan Sistem jaringan persampahan pada kawasan minapolitan 

meliputi : 

 Pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Desa Besuk Kecamatan 

Tempeh; 

 Pengembangan lokasi TPA baru berada di Kecamatan Tempeh; 

 Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 

berada di Kecamatan Pasirian; 

 Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan 

peningkatan konsep 4R yang tersebar di seluruh kecamatan 
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Peta 4.6 Rencana Jaringan Persampahan 
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4.2.8 Rencana Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Jalur 

Evakuasi Bencana 

Kawasan minapolitan termasuk dalam kawasan rawan bencana letusan gunung 

berapi, gempa,  tsunami, gerakan tanah dan rawan banjir. Untuk itu perlu adanya rencana 

sistem jalur evakuasi bencana meliputi : 

1. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api  meliputi: 

a. ruas Pronojiwo – Pasirian - Wonorejo; 

b. ruas Pronojiwo - Tempursari; 

c. ruas Klakah – Ranuyoso; 

d. ruas Randuagung – Jatiroto; dan 

e. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan 

bencana letusan gunung api. 

2. Jalur evakuasi bencana gempa meliputi: 

a. ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun; 

b. ruas Tempeh – Kunir – Yosowilangun; 

c. ruas Rowokangkung – Jatiroto; 

d. ruas Pronojiwo - Tempursari; 

e. ruas Pasirian – Tempursari; 

f. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo; 

g. ruas Kunir – Sumbersuko – Lumajang; dan 

h. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan 

bencana gempa. 

3. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah meliputi: 

a. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo; 

b. ruas Pronojiwo - Tempursari; 

c. ruas Pasirian – Tempursari; 

d. ruas Sukodono – Senduro; 

e. ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro; dan 

f. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan 

bencana gerakan tanah. 

4. Jalur evakuasi bencana tsunami meliputi: 

a. ruas Tempeh – Kunir – Yosowilangun; 

b. ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun; 

c. ruas Kunir – Sumbersuko – Lumajang; 

d. ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro; 

e. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo; 
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f. ruas Rowokangkung – Jatiroto; 

g. ruas Pronojiwo - Tempursari; 

h. ruas Pasirian – Tempursari; dan 

i. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan 

bencana tsunami. 

5. Jalur evakuasi bencana banjir  meliputi: 

a. banjir akibat laharan Gunung Semeru meliputi: 

1. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo; 

2. ruas Pronojiwo – Tempursari; 

3. ruas Pasirian – Tempursari; dan 

4. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir 

akibat laharan Gunung Semeru. 

b. banjir akibat topografi meliputi: 

1. ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro; 

2. ruas Sukodono – Padang – Gucialit; 

3. ruas Senduro – Padang – Kedungjajang; 

4. ruas batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Klakah – Wonorejo – batas 

Kabupaten Jember (Jatiroto); 

5. ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung; 

6. ruas Lumajang – Sukodono – Senduro; dan 

7. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir 

akibat topografi. 

c. banjir akibat luapan air sungai meliputi: 

1. ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun; 

2. ruas Jatiroto – Rowokangkung; 

3. ruas Tempeh – Kunir - Yosowilangun; 

4. ruas Pasirian Tempursari; 

5. ruas Pronojiwo – Tempursari; dan 

6. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir 

akibat luapan air sungai. 
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Peta 4.7 Rencana Jalur Evakuasi Bencana 
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4.2.9 Rencana Prasarana dan Sarana Pendukung Minapolitan 

Pengembangan suatu kawasan dengan penyediaan sarana dan prasarana sangat 

dibutuhkan, sama halnya dalam proses pengembangan kawasan Minapolitan kebutuhan 

sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan produksi perikanan dan mina-bisnis yang 

memadai, adapun sarana penunjang kawasan Minapolitan sebagai berikut : 

1. Sarana Penunjang, mencakup antara lain :  

a. Pelu pengoptimalan Lembaga masyarakat (kelompok tani/nelayan) yang ada, 

dimana lembaga tersebut merupakan suatu tempat berdiskusi tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan perikanan. Untuk kawasan minapolitan diperlukan 

pengoptimalan lembaga yang ada. 

b. diperlukan pengoptimalan PPI terutama PPI Bulurejo Kecamatan Tempursari 

sebagai pusat pelayanan pembinaan dan pemasaran hasil perikanan, baik 

tangkap maupun budidaya perikanan serta tempat pengembangan industri 

perikanan / pelayanan ekspor. Untuk kawasan minapolitan Bank dan koperasi 

merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat peminjaman 

uang bagi nelayan.  

c. Perlu dibangun SPBU/SPDN di sekitar pesisir Kabupaten Lumajang terutama 

dekat dengan PPI untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang berfungsi 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi masyarakat 

khususnya bagi para nelayan. Lapangan penjemuran jala / ikan merupakan 

sarana yang digunakan sebagai tempat untuk menjemur jala yang sudah di 

pakai agar tidak bau amis dan tempat penjemuran ikan. Dibutuhkan lapangan 

penjemuran ikan di masing-masing desa pada kawasan minapolitan. Dapat 

menggunakan tanah aset desa,  

d. Perlu dibangun laboratorium penelitian yaitu di Kecamatan Rowokangkung yang 

digunakan untuk mengontrol kualitas ikan yang akan di ekspor ke luar daerah 

dan luar negeri.  

e. Perlu dikembangkan Balai benih di Kecamatan Rowokangkung 

f. Perlu dibangun Pasar Ikan yang menyatu dengan PPI di Kecamatan Tempursari 

dan Pasar Ikan Budidaya dan Tangkap serta sentra oleh-oleh hasil perikanan di 

Kecamatan Rowokangkung 

g. Perlu dibangun Industri pengolahan perikanan pada sentra produksi primer yaitu 

pada Kecamatan Rowokangkung serta Industri usaha pengolahan perikanan 

yang merupakan industri kecil dan rumah tangga di masing-masing Kecamatan 

di Kawasan Minapolitan. Adapun hasil pengolahannya yaitu ikap asap, ikan 

kering/asin dan abon.  
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h. Diperlukan pembangunan Docking Bengkel, untuk perawatan dan perbaikan 

mesin kapal dan kapal-kapal nelayan. 

i. Diperlukan Gudang pengepakkan / pengolahan yang menyatu dengan PPI 

merupakan sarana penyimpanan dan pengolah komoditi unggulan yang akan di 

ekspor. 

j. Pelu pengoptimalan area penyediaan Benih yang merupakan sarana 

menyediakan benih  

k. Pengembangan cold storage di arae PPI yang merupakan sarana yang 

berfungsi untuk mendinginkan hasil tangkap agar hasil produksi tetap awet. 

2. Prasarana Penunjang, terdiri dari :  

a. Jaringan jalan, merupakan salah satu prasarana yang sangat penting. Dengan 

adanya transportasi jalan maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya 

dengan baik. Berdasarkan standar jalan untuk panjang jalan yaitu 40 – 60 

meter/ha, sedangkan lebar jalan berdasarkan klarifikasinya jenis jalan sebagai 

berikut : 

 jalan lokal sekunder (jalan poros kecamatan) yaitu 2-5 m, 

 jalan lingkungan (poros desa) yaitu 3 meter,  

 jalan setapak (jalan tanah) yaitu 1,5 - 2 meter. 

b. Jaringan listrik merupakan utilitas yang berfungsi untuk penerangan rumah 

tangga, jalan maupun untuk kegiatan lainnya. 

c. Jaringan air bersih utilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap kawasan 

perlu penyediaan sumber air bersih, pelayanan sumber air bersih baik dari 

pelayanan PDAM dan dapat menyediakan sendiri melalui sumur gali dan bor. 

d. Jaringan telekomunikasi prasarana ini berfungsi melakukan komunikasi untuk 

mengetahui informasi. 

e. Jaringan irigasi merupakan merupakan sistem pengairan, yang berfungsi untuk 

menyuplai air seperti sawah dan tambak. 

f. Pengembangan Dermaga di masing-masing PPI merupakan prasarana yang 

berfungsi sebagai tempat labuh, bertambahnya kapal penangkap ikan dan 

membongkar hasil muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk 

menangkap ikan di laut. 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 5 - 1 

 

 

BAB 5  
RENCANA POLA RUANG 

 

Rencana pola ruang wilayah Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang 

merupakan rencana distribusi peruntukan ruang. Rencana pola ruang yang dirumuskan 

meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang 

untuk fungsi budidaya. 

 

5.1 DELINIASI KAWASAN INTI DAN PENYANGGA 

Dalam perencanaan pola ruang KSK, deliniasi kawasan inti dan penyangga 

ditentukan dengan memperhatikan tingkat produktivitas komoditas unggulan, potensi, 

permasalahan, isu pengembangan kawasan minapolitan pada masing-masing desa di 

Kecamatan.   

Berdasarkan data yang terdapat pada Profil Potensi Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Lumajang Perikanan, pengembangan sentra atau kawasan perikanan yang ada 

di wilayah Kabupaten Lumajang diarahkan pada : 

1. Sentra Budidaya dan Pembenihan Ikan Lele, yaitu berada di Desa Sidorejo 

Kecamatan Rowokangkung, serta di Desa Kunir Kidul dan Kedungmoro Kecamatan 

Kunir.  

2. Sentra Budidaya Ikan Nila Sistem KJA, yaitu di Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah. 

3. Sentra Pembenihan Ikan Nila di Kecamatan Klakah. 

4. Sentra Budidaya dan Pembenihan Ikan Gurami, yaitu ada di Desa Sidorejo 

Kecamatan Rowokangkung dan ada di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan 

Yosowilangun.  

5. Sentra Budidaya Air Payau, yaitu berada di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun; Desa Bulurejo dan Tegalrejo Kecamatan Tempursari; dan Pesisir 

Kecamatan Pasirian. Dengan komoditas utama udang venamae, ikan nila dan 

kepiting.  

6. Sentra Perikanan Tangkap (Penangkapan Ikan di Pesisir dan Laut), yang ada di 

Desa Bulurejo dan Tegalrejo Kecamatan Tempursari; Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun; dan Pesisir Kecamatan Kunir dan Tempeh. Dengan komoditas utama 

diantaranya adalah ikan kerapu, lobster, cakalang, layur, layaran dan lain-lasin.  
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Berdasarkan data yang terdapat pada Profil Potensi Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Lumajang Perikanan, maka komoditas unggulan di masing-masing 

Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

• Budidaya Perikanan Air Payau : Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan 

Tempursari (Komoditas Udang Vannamae dan Bandeng) 

• Budidaya Perikanan Air Tawar 

 Kecamatan Tempursari (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Lele dan Nila 

Kolam, Tombro, dan Udang Galah) 

 Kecamatan Pasirian (Komoditas Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang Galah) 

 Kecamatan Tempeh (Komoditas Lele dan Nila Kolam) 

 Kecamatan Kunir (Komoditas Lele dan Nila Kolam) 

 Kecamatan Yosowilangun (Komoditas Gurami, Lele dan Nila Kolam, dan Udang 

Galah ) 

 Kecamatan Rowokangkung (Komoditas Gurami, Patin, Lele dan Nila Kolam) 

 Kecamatan Klakah (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Patin, Lele dan Nila 

Kolam) 

 

Pada kawasan minapolitan, terdapat beberapa desa yang memiliki komoditas 

unggulan baik di perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berikut desa-desa yang 

memiliki komoditas unggulan 

Tabel 5.1. Komoditas Unggulan di Kawasan Minapolitan 
Jenis Perikanan Lokasi Komoditas 

Perikanan Tangkap Kecamatan 

Tempeh 

Pandanwangi Ikan Tongkol, Tengiri, Layur, 

Layang 

 Kecamatan 

Tempusari 

Bulurejo Ikan Tongkol, Tengiri, Layur, 

Layang 

  Desa Tegalrejo Ikan Tongkol 

 Kecamatan 

Pasirian 

Desa Bades Ikan Tongkol 

  Selok Awar-awar, 

Bago, Selok Anyar 

Ikan Tongkol, Tengiri, Layur, 

Layang, Motobelor 

 Kecamatan 

Kunir 

Desa Jatimulyo Ikan Tongkol, Tengiri, Layur, 

Layang 

 Kecamatan 

Yosowilangun 

Desa Yosowilangun 

Lor 

Ikan Tongkol, Tengiri, Layur, 

Layang 

Perikanan Budidaya Kecamatan 

Yosowilangun 

Desa Kalipepe Lele, Gurami, Nila, Mas 

  Desa Kraton Nila 

  Desa Wotgalih Udang vaname 

  Desa Munder Lele, Gurami 
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Jenis Perikanan Lokasi Komoditas 

  Desa Yosowilangun 

Lor 

Lele, Gurami, Nila, Mas 

  Desa Krai Nila, Lele 

  Desa Tunjungrejo Lele 

 Kecamatan 

Pasirian 

Desa Pasirian Nila, Lele 

  Desa Kalibendo Nila 

  Desa Selok Awar-

awar 

Nila 

  Desa Gondoruso Nila 

  Desa Condro Nila, Mas, Tawes 

  Desa Bago Nila, Mas 

  Desa Sememu Nila, Mas, Tawes, Gurami, 

Udang  

  Desa Selok Anyar Nila, Mas, Tawes, Lele 

 Kecamatan 

Kunir 

Desa Kedungmoro Lele 

  Desa Kunir Kidul Lele, Gurami 

  Desa Jatirejo Lele, Gurami 

  Desa Jatimulyo Lele, Gurami 

  Desa Jatigono Lele, Gurami 

 Kecamatan 

Tempusari 

Desa Bulurejo Nila, Tawes, Bandeng 

  Desa Purorejo Nila, Tawes, Lele 

  Desa Pundungsari Nila, Tawes, Lele 

 Kecamatan 

Rowokangkung 

Desa Rowokangkung Lele, Gurami 

  Desa  Kedungrejo Lele, Gurami 

  Desa Sidorejo Lele, Gurami 

 Kecamatan 

Klakah 

Desa Ranu Mujair 

  Desa Ranu Pakis Nila 

  Desa Mlawang Nila 

  Desa Tegalrandu Nila 

  Desa Duren Nila, Mas, Lele 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 
 

Berdasarkan data-data di atas, maka delineasi kawasan inti dan penyangga untuk 

kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Lumajang adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.2. Analisa Delineasi Kawasan Inti dan Penyangga Kawasan Perikanan 
Tangkap 

Inti Komoditas 
Unggulan 

Penyangga Komoditas 

Kecamatan 
Tempursari 

Ikan Tongkol, 
Tengiri, Layur, 
Layang 

Kecamatan Pasirian Ikan Tongkol, Tengiri, 

Layur, Layang, Motobelor, 

Kepiting, Udang Galah 

  Kecamatan Tempeh Ikan Tongkol, Tengiri, 

Layur, Layang 

  Kecamatan Kunir Ikan Tongkol, Tengiri, 
Layur, Layang 

  Kecamatan Yosowilangun Ikan Tongkol, Tengiri, 
Layur, Layang 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 

 

Tabel 5.3. Analisa Delineasi Kawasan Inti dan Penyangga Kawasan Perikanan 
Budidaya 

Inti Komoditas 
Unggulan 

Penyangga Komoditas 

Kecamatan 
Rowokangkung 

Lele, Gurami Kecamatan 
Yosowilangun 

Lele, Gurami, Nila, Mas, 
Udang Vaname 

  Kecamatan Pasirian Nila, Lele 

  Kecamatan Kunir Lele, Gurami 

  Kecamatan Tempusari Nila, Tawes, Lele 

  Kecamatan Klakah Mujaer, Nila, Mas, lele 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 
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Peta 5.1   Delineasi Kawasan Inti dan Penyangga Kawasan Minapolitan Kabupaten Lumajang 
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5.2 RENCANA POLA RUANG 

Rencana pola ruang pada tiap zona di kawasan inti maupun penyangga terbagi 

menjadi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perumusan rencana pola ruang 

didasarkan oleh overlay peta rencana pola ruang per kabupaten dengan peta bidang BPN, 

SK mengenai hutan lindung dan hutan produksi, serta hasil analisis terkait kawasan 

minapolitan di SK ini. 

5.2.1 Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya 

melindungi kelestarian fungsi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah serta 

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang 

terdapat di Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang diantaranya kawasan hutan 

lindung bakau, kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai, sempadan pantai, 

sempadan mata air, kawasan lindung geologis, kawasan ruang terbuka biru berupa danau, 

serta kawasan resapan air. Berikut adalah rincian kawasan lindung yang terdapat di 

kawasan inti dan penyangga Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang 

 

5.2.1.1 Kawasan Perlindungan terhadap Bawahannya 

A. Kawasan Hutan Lindung  

Kawasan hutan lindung yang dimaksud pada Kawasan Strategis Minapolitan 

Kabupaten Lumajang adalah hutan lindung dan hutan lindung bakau. Hutan lindung 

merupakan kawasan dengan sifat khusus yang mampu memberikan perlindungan kawasan 

sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak 

fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Oleh karena itu kawasan ini tidak dapat dialihkan 

peruntukannya. Peruntukkan hutan lindung telah diatur dalam SK 395/Menhut-II-2011, 

dimana luasan dan lokasi hutan lindung telah dipetakan dan diadaptasi pada peta rencana 

pola ruang di Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang. 

Formasi Hutan Mangrove sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu 

proses pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem mangrove antara lain: 

Avicenia spp, Sonneratia spp, Rhizophora spp, Bruguiera spp, Lumnitzera spp, Excoecaria 

spp, Xylocarpus spp, Aegiceras sp, dan Nypa sp. Kawasan hutan bakau terletak di 

Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian.  

Untuk arahan kegiatan pengelolaan hutan lindung bakau ini antara lain: 

1. Pengembalian fungsi lindung pada kawasan yang terjadi alih fungsi untuk 

mempertahankan luasan kawasan hutan lindung, antara lain dengan rehabilitasi 
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kawasan hutan lindung, pengawasan dan pemantauan untuk mencegah terjadinya alih 

fungsi kawasan hutan lindung. 

2. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan hutan lindung, antara 

lain dengan cara membangun sarana penelitian flora dan fauna. 

3. Pengelolaan hutan partisipatif dengan masyarakat sekitar hutan lindung untuk 

memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis 

juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis. 

4. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung. 

 

B. Kawasan Resapan Air 

Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan 

air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai 

penyedia sumber air. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi 

yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Penetapan kawasan resapan air 

didasarkan pada : 

 Daerah yang memiliki curah hujan tinggi > 2000 mm pertahun. 

 Daerah yang memiliki struktur tanah yang mudah meresapkan air, tingkat 

permeabilitasnya 27,7 mm per jam.  

 Daerah yang memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara 

besar-besaran baik datar maupun berbukit dan/atau memiliki ketinggian 250 dpl. 

Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini 

merupakan kawasan hutan lindung, sehingga pelestarian hutan lindung pada dasarnya juga 

meningkatkan kemampuan akan resapan air. Adapun pengelolaan kawasan ini adalah : 

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui 

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan 

terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; 

2. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; 

3. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan 

nilai  ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, danvegetasi yang 

menjadi tempat kehidupan berbagai satwa. 

4. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam  

5. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, 

bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih 

tinggi. 
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Peningkatan manfaat lindung pada kawasan ini dilakukan dengan cara : 

1. Pembuatan sumur-sumur resapan; 

2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta 

3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan 

air. 

Pada Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang, kawasan resapan air berupa 

danau di Kecamatan Klakah. 

 

5.2.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan perlindungan setempat di Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang 

terdiri dari: 

A. Kawasan Sempadan Sungai 

Kawasan sempadan sungai didasarkan pada kategori sungai yang terdapat di wilayah KSK 

ini, sehingga dapat ditentukan kriteria sempadannya. Perhitungan kawasan sempadan 

sungai dilakukan pada sungai-sungai besar yang mengalir melewati wilayah Kawasan 

Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang. 

Pengelolaan kawasan sempadan sungai ini meliputi: 

 Membatasi dan melarang adanya alih fungsi lindung di sempadan sungai yang 

menyebabkan kerusakan kualitas sungai; 

 Membatasi dan melarang penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan di 

sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan 

sungai; 

 Membatasi kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau 

merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; serta 

 Pengamanan daerah aliran sungai. 

Kawasan sempadan sungai berada sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kanan-kiri 

tepi sungai ke arah darat meliputi bagian wilayah kawasan minapolitan.  

 

B. Kawasan Sempadan Pantai 

Sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan 

permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantai. RTH sempadan 

pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan 

oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan 

gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang 

tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%. 
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Sempadan pantai tersebar di pesisir yaitu Kecamatan Pasirian, Tempeh, Kunir, 

Yosowilangun, Rowokangkung dan Tempursari. 

Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung; 

 Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk 

gangguan terhadap kualitas visual; 

 Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi 

dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang; 

 Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat. 

Khusus untuk RTH sempadan pantai yang telah mengalami intrusi air laut atau 

merupakan daerah payau dan asin, pemilihan vegetasi diutamakan dari daerah setempat 

yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut. Asam Landi (Pichelebium 

dulce) dan Mahoni (Switenia mahagoni ) relatif lebih tahan jika dibandingkan Kesumba, 

Tanjung, Kiputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku. 

 

C. Kawasan Sempadan Mata Air 

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk mata air, RTH 

terletak pada garis sempadan yang ditetapkansekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di 

sekitar mata air. 

 

Gambar 5. 1 Kawasan Sempadan Mata Air 

Pada Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang, kawasan sempadan 

mata air tersebar di Kecamatan Pasirian,  

 

5.2.2 Kawasan Budidaya  

Pengembangan wilayah RTR Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang 

tidak dapat terlepas dari pengembangan wilayah makronya yang lebih luas, terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan perekonomian utama KSK yaitu kegiatan minapolitan. Hal ini 

dikarenakan adanya interaksi antar wilayah dalam hal rantai pengolahan dan pemasaran 
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produkm dimana hasil produk komoditas unggulan KSK ternyata diolah di luar wilayah KSK. 

Dalam hal pemasaran produk baik yang berupa komoditas mentah segar maupun berupa 

produk olahan, sudah mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik itu pasar nasional 

maupun internasional. 

 

5.2.2.1 Kawasan Hutan Produksi 

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan untuk menunjang 

fungsi lindung sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan fungsinya sebagai 

kawasan resapan air dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Luasan dan lokasi 

kawasan hutan produksi telah ditetapkan oleh SK 395/Menhut-II-2011, dimana luasan dan 

lokasi hutan lindung telah dipetakan dan diadaptasi pada peta rencana pola ruang di 

Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang. 

Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi, diarahkan untuk: 

 Mempertahankan luasan hutan produksi tersebut; 

 Pengelolaan kawasan hutan produksi untuk mengembalikan fungsi kawasan dengan 

reboisasi, sistem tebang, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung 

keseimbangan alam; 

 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan memperluas kesempatan kerja; 

 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar; 

dan 

 Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan 

keamanan hutan lainnya. 

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten 

Lumajang berada di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Pasirian. 

 

5.2.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian 

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian pada Kawasan Strategis Minapolitan 

Kabupaten Lumajang didasarkan pada penetapan sub sektor pertanian unggulan, yaitu sub 

sektor pertanian pangan, holtikultura, dan perkebunan. Jenis pertanian yang terdapat pada 

Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang adalah: 

 Pertanian tanaman pangan 

 Holtikultura 

 Perkebunan 
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Arahan pengembangan kawasan pertanian adalah sebagai berikut: 

A. Pertanian Lahan Basah 

Yang termasuk dalam kategori pertanian lahan basah adalah peruntukkan pertanian 

tanaman pangan. Kegiatan pertanian lahan basah berada di seluruh kawasan 

minapolitan. 

- Mempertahankan kawasan pertanian dari pengkonservasian lahan menjadi 

permukiman, perdagangan, perkantoran dan fasilitas lainnya 

- Pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau 

lahan pertanian non-teknis, lahan yang kurang subur dengan topografi yang relatif 

datar. 

- Pengembangan usaha pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi agar 

produksinya tinggi dan menguntungkan petani. Dengan kondisi tersebut maka 

lahan pertanian dapat dipertahankan 

- Mempertahankan dan perbaikan jaringan irigasi yang ada dari ancaman 

kerusakan-kerusakan akibat pengembangan fisik kota. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan pengkonservasian saluran irigasi dan juga untuk 

mengurangi potensi kehilangan air. 

- Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan 

perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi 

harus sudah  

- dilakukan peningkatan fungsi  irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi 

teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah 

irigasi yang sama. 

- Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian 

tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi. 

- Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan 

peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta 

- Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk 

meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan 

cooperative farming dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan good 

agriculture practices; 

- Lahan pertanian yang tumpang tindih dengan sempadan fungsinya dapat 

dikonversi sebagai lahan pertanian. 
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B.Pertanian Lahan Kering 

 Yang termasuk pada pertanian lahan kering adalah peruntukkan holtikultura dan 

perkebunan. 

- Pengolahan lahan dengan menggunakan teknologi yang sesuai;  

- Mempertahankan tanaman yang telah ada dan memiliki daya saing tinggi;  

- Penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil 

pertanian;  

- Konversi lahan dapat dilakukan dengan tetap menjaga fungsi utama, daya dukung, 

dan kesesuaian dengan aktifitas sekitar. 

- Kegiatan pertanian lahan kering berada di seluruh kawasan minapolitan.  

 

Adapun pengembangan kawasan perkebunan ini secara keseluruhan yaitu sebagai berikut: 

 Mempertahankan luasan lahan kawasan perkebunan yang sudah berkembang pada 

kawasan inti dan zona penunjang kawasan penyangga. 

 Intensifikasi pengembangan tanaman perkebunan pada kawasan sentra produksi utama 

komoditas dan pada kawasan sentra produksi penunjangnya, antara lain dengan 

kegiatan peremajaan dan rehabilitasi tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu 

produk. 

 Intensifikasi dan diversifikasi pengembangan tanaman perkebunan di wilayah-wilayah 

yang diarahkan untuk pengembangan kawasan perkebunan, dengan jenis tanaman 

yang disesuaikan dengan agroklimat tanaman pada wilayah-wilayah tersebut. 

 Menyediakan bibit unggul tanaman perkebunan yang ditetapkan di tiap wilayah 

pengembangan kawasan perkebunan. 

 Pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan 

masyarakat. 

 Meningkatkan  peran serta masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, baik petani atau 

pemilik lahan. 

 Pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi. 

Kegiatan holtikultura berada di seluruh kawasan minapolitan.  

 

5.2.2.3 Kawasan Peruntukan Industri 

Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri di KSK ini, mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri, dimana kawasan 

peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri 
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berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri di 

wilayah KSK ini, lokasi kegiatan industri diperbolehkan menyatu dengan permukiman 

penduduk, akan tetapi dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Apabila 

dalam perkembangannya kegiatan industri tersebut tumbuh pesat dan membutuhkan lahan 

pengembangan, maka diarahkan pada kawasan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW 

Kabupaten. 

Pengembangan kawasan peruntukan industri pada Kawasan Strategis Minapolitan 

Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari pengembangan wilayah KSK ini sebagai 

kawasan agropolitan, dimana selain pengembangan kegiatan pertanian juga dilakukan 

pengembangan agroindustri. Agroindustri yang dikembangkan adalah kegiatan industri kecil 

pengolahan hasil perikanan. 

Terdapat beberapa jenis industri yang dikembangkan di Kawasan Strategis 

Minapolitan Kabupaten Lumajang, yaitu: 

1. Pengembangan industri skala rumah tangga (home industry) di tiap-tiap sentra 

produksi sesuai dengan komoditas perikanan baik di kawasan inti dan kawasan 

penyangga 

2. Pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan skala menengah dan 

besar di Kecamatan Rowokangkung  

Adapun arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri di wilayah KSK ini meliputi: 

 Pengembangan kawasan peruntukan industri kecil yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif. 

 Pengelolaan kegiatan industri kecil dengan mempertimbangkan keterkaitan proses 

produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang 

dibentuk berdasarkan pertimbangan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya 

keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial. 

 Pengembangan kawasan peruntukan industri kecil berupa sentra industri dapat berada 

di kawasan permukiman penduduk sejauh tidak mengganggu lingkungan dan 

memenuhi persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai industri kecil sebagaimana 

aturan/ketentuan yang berlaku. 

 Pengembangan kegiatan industri kecil yang harus didukung oleh sarana dan prasarana 

industri. 

 Pengembangan kawasan peruntukan industri/kecil yang harus didukung oleh adanya 

jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan. 
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 Setiap kegiatan industri kecil yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan limbah 

yang dihasilkan, dan terhadap kemungkinan adanya bencana industri. 

 

 

5.2.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan 

Kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten 

Lumajang berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

 Kawasan perikanan tangkap, meliputi : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karang 

Menjangan berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari; PPI Dampar berada di 

Desa Bades Kecamatan Pasirian; PPI Watu Pecak berada di Desa Selok Awar-awar 

Kecamatan Pasirian; PPI Meleman berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun; 

dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Banteng di Desa Tegalrejo Kecamatan 

Tempursari. Komoditi utama kawasan perikanan tangkap, meliputi : Ikan Lemuru; Ikan 

Tongkol; Ikan Layur; Ikan Kakap Merah; Ikan Kakap Putih; Ikan Layang; Ikan Kembung; 

Ikan Tenggiri; Ikan Kerapu; Ikan Pari; dan Udang Barong.  

 Kawasan perikanan budidaya, meliputi : Budidaya Perikanan Air Payau di Kecamatan 

Yosowilangun dan Tempursari (Komoditas Udang Vannamae dan Bandeng); Budidaya 

Perikanan Air Tawar di Kecamatan Tempursari (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, 

Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang Galah); di Kecamatan Pasirian (Komoditas 

Lele dan Nila Kolam, Tombro, dan Udang Galah); di Kecamatan Tempeh (Komoditas 

Lele dan Nila Kolam); di Kecamatan Kunir (Komoditas Lele dan Nila Kolam); di 

Kecamatan Yosowilangun (Komoditas Gurami, Lele dan Nila Kolam, dan Udang Galah); 

di Kecamatan Rowokangkung (Komoditas Gurami, Patin, Lele dan Nila Kolam); serta 

Kecamatan Klakah (Komoditas Nila Keramba Jaring Apung, Patin, Lele dan Nila 

Kolam); Budidaya Perikanan Air Laut berada di Kecamatan Yosowilangun, Pasirian, dan 

Tempursari (Komoditas Rumput Laut). 

 Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ada di Kecamatan Tempursari; 

Kecamatan Pasirian; Kecamatan Yosowilangun; Kecamatan Rowokangkung; 

Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Lumajang.  

 Kawasan minapolitan, meliputi Kecamatan Kunir, Tempursari; Pasirian; Yosowilangun; 

Rowokangkung; Tempeh; dan Kecamatan Klakah. 

 Prasarana Perikanan berupa Balai Benih Ikan (BBI), meliputi : BBI Kepuharjo di 

Kelurahan Kepuharjo dan BBI Citrodiwangsan di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan 

Lumajang; BBI Sidorejo di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung; BBI Grati ada di 
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Desa Grati Kecamatan Sumbersuko; dan BBI Kalisemut di Desa Kalisemut Kecamatan 

Padang. 

 

Arahan pengelolaan perikanan budidaya adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi 

pengairan untuk perikanan; 

2. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat;  

3. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi konservasi lingkungan untuk 

kelestarian ekosistem. 

4. Kawasan pertambakan yang ditetapkan menjadi kawasan minapolitan tidak dapat 

dialihfungsikan untuk keberlanjutan 

5. Pengembangan perikanan darat diarahkan pada kawasan tegalan, pertanian lahan 

basah atau bercampur dengan permukiman 

6. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri; 

7. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan 

ekonomi/koperasi. 

8. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;  

9. pengoptimalan budi daya perikanan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan;  

10. peningkatan dan/atau pengembangan hasil pengolahan hasil perikanan;  

11. peningkatan fasilitasi pemasaran hasil produksi pengolahan perikanan;  

12. pemeliharaan bangunan PPI;  

13. peningkatan kawasan minapolitan; dan  

14. peningkatan dan/atau pengembangan balai benih ikan.  

 

5.2.2.5 Kawasan Peruntukan Permukiman 

Kawasan peruntukan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 

dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Strategis Minapolitan 

Kabupaten Lumajang yang tersebar di seluruh kawasan. 

Didalam KSK ini, terdapat dua jenis permukiman yang diarahkan untuk mendapatkan 

kekhususan pengembangan, yaitu: 
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1. Kawasan permukiman pada Desa Wisata.  

Kawasan permukiman di desa wisata selain dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

permukiman skala lingkungan pada umumnya, diarahkan juga untuk dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana pariwisata, seperti: 

 Penginapan/homestay 

 Rumah makan 

 Persewaan kendaraan 

 Toko peralatan pendakian 

 Prasarana air bersih dan listrik 

 Sarana dan prasarana transportasi. 

2. Kawasan permukiman pada sentra industri kecil (home industry). 

Kawasan permukiman pada sentra industri kecil  tersebar di Kawasan Strategis 

Minapolitan Kabupaten Lumajang, terutama di semua kawasan minapolitan. Kawasan 

ini diarahkan pada permukiman perkotaan. Arahan pengembangan adalah sebagai 

berikut: 

 Dilengkapi sarana dan prasarana permukiman skala lingkungan 

 Dilengkapi dengan prasarana pengolahan limbah pada lokasi kegiatan industri 

khususnya industri pembuatan biogas 

 Kegiatan industri yang dikembangkan tidak menggangu kegiatan pada kawasan 

permukiman 

 Perlu adanya pengendalian kegiatan industri kecil yang cenderung mengalami 

peningkatan kegiatan diarahkan untuk dikembangkan pada lokasi khusus peruntukan 

kegiatan industri. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kawasan peruntukan meliputi: 

 Mempertimbangkan keamanan dari bencana yang mungkin timbul dengan 

memperhatikan aspek geologi tata lingkungan yang diperlukan untuk mitigasi bencana 

 Mempertimbangkan aksesibilitas yaitu kemudahan pencapain dari dan ke kawasan 

 Mempertimbangkan kompatibilitas yaitu keseraian dan keterpaduan antarkawasan yang 

menjadi lingkungannya 

 Melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan 

masing-masing 

 Membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan 

antar kawasan kawasan permukiman pengembangan permukiman perkotaan kecil 

melalui pembentukan pusat pelayanan. 
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Peta 5.2  Rencana Pola Ruang Kawasan Minapolitan Kabupaten Lumajang 
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Peta 5.3  Rencana Pola Ruang pada Kawasan Inti perikanan Tangkap  
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Peta 5.4  Rencana Pola Ruang pada Kawasan Inti perikanan Budidaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

 

LAPORAN AKHIR BAB 6 - 1 

 

BAB 6  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
 

 

 

6.1 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 

RTR Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang menerapkan 

keterpaduan beberapa aspek diantaranya sumberdaya alam yang dimiliki, teknologi yang 

akan digunakan, kesiapan sumberdaya manusia, ekonomi, sosial budaya, dan 

kelembagaan adalah suatu hubungan sinergi yang sangat prioritas.  

Pembangunan dan pengembangan RTR Kawasan Strategis Minapolitan 

Kabupaten Lumajang bersifat komprehensif yang melibatkan berbagai sektor kehidupan. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan terdapat keterbatasan dalam hal 

kelembagaan, sumber daya manusia, peraturan perundangan, dan anggaran. Oleh 

karena itu program pembangunan RTR Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten 

Lumajang direncanakan secara bertahap.  

Selain karena keterbatasa tersebut, pada hakikatnya pengembangan Kawasan 

Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang merupakan pembangunan yang berlangsung 

terus-menerus sejalan dengan dinamika perkembangan kawasan, baik secara fisik, 

ekonomi, maupun sosial budaya. 

Pelaksanaan pembangunan RTR Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten 

Lumajang dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun yang terbagi ke dalam lima fase atau 

tahapan pembangunan, sebagai berikut:  

 Fase I  : 2017 – 2021  

 Fase II  : 2022 – 2026  

 Fase III : 2027– 2031 

 Fase IV : 2032 – 2037   
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6.2 INDIKASI PROGRAM 

Indikasi program disusun berdasarkan rencana pengembangan RTR Kawasan 

Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang yang terdiri dari rencana struktur ruang dan 

rencana pola ruang. Indikasi program  ini terdiri terdiri sejumlah program yang dilakukan 

secara bertahap dan bersifat saling mendukung untuk mewujudkan suatu kawasan 

minapolitan. 

Periode pelaksanaan program ditentukan berdasarkan tingkat urgensinya. Beberapa 

program yang dianggap penting, periode waktu pelaksanaaannya ditetapkan dalam dimensi 

waktu yang lebih pendek. Tahapan pembangunan disusun dalam bentuk matriks yang 

memperlihakan program yang diusulkan pada setiap sektor, periode pelaksanaan program 

dan perkiraan sumber dana yang terlibat di dalam pelaksanaan program. Sumber dana 

pelaksanaan pembangunan diasumsikan berasal dari empat sumber, yaitu: 

 APBD Kabupaten, yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus dan bagi hasil; 

 APBD Provinsi, khususnya untuk mendanai program yang memiliki dampak lintas 

kabupaten; 

 APBN, untuk mendanai program yang mempunyai skala kepentingan nasional atau 

dalam hal ini juga untuk mendanai program yang bidangnya ditangani oleh badan usaha 

milik Negara (BUMN), seperti listrik dan telekomunikasi. 

Swasta, untuk mendanai program yang dinilai memiliki ditect profit seperti pertambangan, 

industri, pariwisata, perumahan/property, pusat perbelanjaan, pasar induk, dan lain 

sebagainya; termasuk ke dalam kelompok sumber dana ini adalah partisipasi masyarakat.  
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Tabel 6.1 Indikasi Program Struktur Ruang 

NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

I.  PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT KEGIATAN        

A. Pengembangan Sentra Produksi        

A.1 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi 
Primer sebagai pusat perikanan budidaya 

Kecamatan Rowokangkung     Bappeda, Dinas 
Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas 
PUCK, Dinas 

Pertanian Tanaman 
Pangan, Dinas 
Kehutanan dan 

Perkebunan, Dinas 
Peternakan  

APBD kab 

 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi 
Primer sebagai pusat perikanan tangkap 

Kecamatan Tempusari     

 Pengoptimalan PPI dan pengembangan Pasar 
Ikan Tangkap 

Kecamatan Tempusari     

 Pengembangan Pasar Ikan, Fasilitas Pelatihan 
dan Pembelajaran, Balai Benih Ikan, Kolam 
Ikan Unggulan 

Kecamatan Rowokangkung     

A.2 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi 
sekunder sebagai produsen dan Sentra 
perdagangan jasa pendukung minapolitan : 
1. Kecamatan Yosowilangun sebagai 

pengembangan mianbisnis dengan 
komoditas unggulan Udang Vaname 

2. Sentra perdagangan dan jasa pendukung 
minapolitan yaitu pada Kecamatan Klakah 
dan Kecamatan Pasirian 

3. Pengoptimalan Pangkalan Pendaratan Ikan 
(PPI) 

4. Sentra Fasilitas pengumpul/pendingin dan 
gudang penyimpanan, diarahkan terdapat 
di setiap lokasi sentra produksi primer baik 
sentra utama maupun penunjang, yaitu di : 
a) Rencana fasilitas cold storage di 

masing-masing PPI 

 Kecamatan Klakah 
 Kecamatan Pesirian 
 Kecamatan Tempeh 
 Kecamatan Kunir 
 Kecamatan Yosowilangun 
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NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

b) Rencana pembangunan gudang 
penyimpanan hasil perikanan tangkap di 
Kecamatan Tempursari 

c) Rencana pembangunan gudang 
penyimpanan hasil perikanan budidaya 
di Kecamatan Rowokangkung 

 

B. Kawasan Permukiman         

  Pengembangan kawasan permukiman 
perkotaan 

seluruh pusat-pusat kecamatan 
sebagai pendukung pusat minapolitan 

    Bappeda, Dinas 
PUCK Kabupaten 

APBD kab. 

  Pengembangan permukiman perdesaan   seluruh pusat-pusat desa sebagai 
pendukung budidaya komoditas 
minapolitan, home industri dan desa 
wisata 
 

    Bappeda, Dinas 
PUCK Kabupaten 

C. Kawasan Agrobisnis mina  Minawisata perikanan tangkap pada 
Pesisir Kecamatan Tempusari 

 Minawisata perikanan budidaya 
khusunya udang vaname pada 
Kecamatan Yosowilangun 

 

      

II.  PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA         

A. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan        

 pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) 

 Kecamatan Yosowilangun; 
 Kecamatan Kunir; 
 Kecamatan Tempeh; 
 Kecamatan Pasirian; dan 
 Kecamatan Tempursari. 

     APBD kab 

 Penambahan dan peremajaan penerangan 
jalan secara merata  

Kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pengembangan jaringan listrik tegangan tinggi 
(SUTT)  

Kecamatan Klakah     APBD kab 

 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) 

 Kecamatan Pasirian; dan 
 Kecamatan Tempursari. 

    APBD kab 

B. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi        

 pengembangan jaringan kabel Kawasan minapolitan     Bappeda, APBD kab 
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NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

 pengembangan infrastruktur nirkabel berupa 
menara Base Transceiver Station (BTS) 
bersama 

Kawasan minapolitan     Diskominfo, Telkom 
Kabupaten  

 peningkatan dan pengembangan layanan 
internet sebagai fasilitas umum 

Kawasan minapolitan     

 Pengembangan Pusat informasi dan jasa 
perdagangan poduksi sektor perikanan 

 Kecamatan Yosowilangun 
 Kecamatan Rowokangkung 
 

    APBN, APBD 
kab 

C. Sistem Jaringan Transportasi        

  Pemantapan jalan nasional sebagai jaringan 
jalan arteri primer  

     Ditjen Bina Marga 
Dept.  PU, Dinas 

Bina Marga Provinsi 
dan Kab./Kota, BPN 

Provinsi dan 
Kab./Kota, 

Bappeda, Dinas 
Perhubungan  

APBN, APBD 
kab 

  Peningkatan kinerja pelayanan dan kapasitas 
jaringan jalan strategis nasional 

Pengembangan Jalan strategis 
nasional rencana  berupa Jalan Lintas 
Selatan (JLS) melalui ruas batas 
Kabupaten Malang (Tempursari) – 
batas Kabupaten Jember 
(Yosowilangun). 
 

    

 
Pengembangan Jalan strategis provinsi 

 Tempeh – Kunir; 
 Kunir – Karangrejo; dan 
 Karangrejo – Yosowilangun. 

 

    

 
Pengembanagn Jalan kabupaten kolektor 
primer 4 (JKP-4)   

 ruas Sumbersari – Rowokangkung; 
 ruas Tukum – Kunir; 
 ruas Pasirian – Tempursari; 
 

    

 Pengembangan Jalan strategis kabupaten   

Jalur Lingkar Luar Kabupaten berupa 
peningkatan jalan meliputi: 

- ruas Ranuyoso – Klakah – 
Randuagung melalui 9 (sembilan) 
ruas jalan kabupaten; 

- ruas Randuagung – Jatiroto – 
Rowokangkung melalui 7 (tujuh) 
ruas jalan kabupaten; 

 

    

 
Pengembangan Jaringan jalan desa berupa 
peningkatan jalan 

 jalan lokal primer antara PKL dengan 
Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-

    Dinas Bina Marga 
Kab. 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 6 - 6 

 

NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

Ling)  
 jalan lingkungan primer meliputi 

seluruh ruas di wilayah kabupaten. 
 

 Pengoptimalan Terminal penumpang terminal penumpang Tipe C meliputi: 
- Kecamatan Pasirian; dan 
- Kecamatan Klakah. 
 

    Dinas Perhubungan 
Kabupaten 

 Pelayanan angkutan umum massal  berupa 
pengembangan rute angkutan pedesaan 

 rute Pasrujambe – Tempeh; 
 rute Yosowilangun – Tempeh; 
 rute Pasirian – Tempursari; dan 
 rute Tempursari - Pronojiwo. 

 

    Dinas Perhubungan 
Kabupaten 

 

 Pengoptimalan PPI  Kecamatan Yosowilangun 
 Kecamatan Tempusari 
 Kecamatan Pasirian 

 
 

    Dinas Perhubungan 
Kabupaten 

APBN, APBD 
kab 
 
 
 

 Pengembangan jalur perkeretaapian umum  
berupa jalur kereta api ganda pada jalur timur 

jalur Ranuyoso – Klakah – 
Randuagung – Jatiroto 

    PT. KAI APBN, APBD 
kab 
 

 peningkatan prasarana stasiun kereta api yang 
sudah ada 

Stasiun Klakah berada di Kecamatan 
Klakah; dan 

 

    PT. KAI APBN, APBD 
kab 
 

 Reaktivasi jalur kereta api mati    Jalur Klakah – Kedungjajang – 
Lumajang – Tempeh – Pasirian; dan 

 Jalur Lumajang – Tekung – 
Rowokangkung – Yosowilangun. 
 

    PT. KAI APBN, APBD 
kab 
 

D. Sistem Jaringan Sumber Daya Air          

  Pemanfaatan air permukaan, yaitu sumber 
mata air, waduk, embung dan air sungai 

Kab. Lumajang      APBD kab 

  Pemanfaatan air tanah berupa sumur galian Kab. Lumjang     APBD kab 
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NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

 Penyediaan air baku oleh PDAM pada 
sebagian kecil kawasan yang berdekatan 
dengan kawasan perkotaan 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pengembangan sistem irigasi pompa dan 
sistem irigasi sederhana untuk mendukung 
kawasan minapolitan 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi 
jaringan irigasi air tanah (JIAT) 
 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pemanfaatan sumur bor sebagai alternatif 
sumber air untuk irigasi 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pengelolaan air bersih perdesaan non PDAM 
(HIPPAM) 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 Pengembangan sumberdaya air untuk bahan 
baku air bersih 

Kab. Lumajang     APBD kab 

 Konservasi sumber air Kab. Lumajang     APBD kab 

E. Sistem Jaringan Prasana Lainnya (Jaringan 
Drainase) 

       

 optimalisasi saluran drainase yang sudah ada seluruh kawasan minapolitan     Bappeda Kab., 
Dinas PU  
Pengairan Kab.,., 
DPU CK Kabupaten 

APBD kab 

 Pengembangan saluran drainase bagi yang 
belum memiliki saluran drainase, serta pada 
sentra produksi perikanan 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 pengembangan jaringan drainase primer 
dengan pembuangan menuju ke laut 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 pembangunan sumur resapan secara komunal seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

F. Sistem Jaringan Prasana Lainnya 
(Pengeloaan Limbah) 

       

 penyediaan bak penampung limbah domestik 
secara komunal 

seluruh kawasan minapolitan     Bappeda Kab., 
Dinas, DPU CK, 

APBD kab 
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NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAA

N 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

 pengembangan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) untuk kegiatan agroindustry 
dan home industri 

Kawasan Peruntukan Agroindustri dan 
Home Industri 

    BLH Kabupaten APBD kab 

G. Sistem Jaringan Prasana Lainnya 
(Persampahan) 

       

 pewadahan sampah di tiap rumah, fasilitas 
pelayanan umum, dan fasilitas perdagangan 
dan di PPI; 
 

seluruh kawasan minapolitan     Bappeda Kab., BLH 
Kab.,  DPU CK 
Kabupaten 

APBD kab 

 pengolahan sampah dilakukan secara 
individual dan pada tiap TPS dan TPA 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 

 pengembangan pengolahan sampah dengan 
pembuatan kompos organik dan daur ulang 

seluruh kawasan minapolitan     APBD kab 
 
 
 
 

H. Sistem Jaringan Prasana Lainnya (jalur 
Evakuasi Bencana) 

       

 Pengembangan jalur evakuasi bencana 
gempa 

a. ruas Lumajang – Tekung – 
Yosowilangun; 
b. ruas Tempeh – Kunir – 
Yosowilangun; 
c. ruas Rowokangkung – Jatiroto; 
d. ruas Pronojiwo - Tempursari; 
e. ruas Pasirian – Tempursari; 
f. ruas Pronojiwo – Pasirian – 
Wonorejo; 
g. ruas Kunir – Sumbersuko – 
Lumajang; dan 
h. seluruh ruas jalan kolektor sekunder 
dan jalan lokal di wilayah kecamatan 
rawan bencana gempa. 
 

    BPBD Provinsi, 
BPBD Kabupaten  

APBD kab 

 Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir 1. ruas Lumajang – Tekung – 
Yosowilangun; 
2. ruas Jatiroto – Rowokangkung; 
3. ruas Tempeh – Kunir - 

    APBD kab 
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NO
.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
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Yosowilangun; 
4. ruas Pasirian Tempursari; 
5. ruas Pronojiwo – Tempursari; dan 
6. seluruh ruas jalan kolektor sekunder 
dan jalan lokal di wilayah kecamatan 
rawan banjir akibat luapan air sungai. 
 
 

 Pengembangan jalur evakuasi bencana 
gerakan tanah  

a. ruas Pronojiwo – Pasirian – 
Wonorejo; 
b. ruas Pronojiwo - Tempursari; 
c. ruas Pasirian – Tempursari; 
d. ruas Sukodono – Senduro; 
e. ruas Tempeh – Pasrujambe – 
Senduro; dan 
f. seluruh ruas jalan kolektor sekunder 
dan jalan lokal di wilayah kecamatan 
rawan bencana gerakan tanah. 
 

    Dinas PU CK 
Kabupaten 

APBD kab 

 Pengembangan jalur evakuasi bencana 
tsunami 

a. ruas Tempeh – Kunir – 
Yosowilangun; 
b. ruas Lumajang – Tekung – 
Yosowilangun; 
c. ruas Kunir – Sumbersuko – 
Lumajang; 
d. ruas Tempeh – Pasrujambe – 
Senduro; 
e. ruas Pronojiwo – Pasirian – 
Wonorejo; 
f. ruas Rowokangkung – Jatiroto; 
g. ruas Pronojiwo - Tempursari; 
h. ruas Pasirian – Tempursari; dan 
i. seluruh ruas jalan kolektor sekunder 
dan jalan lokal di wilayah kecamatan 
rawan bencana tsunami. 
 

    BPBD Provinsi, 
BPBD Kabupaten 

APBD kab 

 Pengembangan sarana penunjang minapolitan 
- Pengembangan Bank dan Kiperasi 

Kawasan Minapolitan     Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

APBD kab 
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.  

INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
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- Pengembangan laboratorium di 
Kecamatan Rowokangkung 

- Pengembangan cold storage di PPI 
- Pengembangan docking kapal dan 

dermaga di sekitar area PPI 
-  

Sumber :Hasil rencana, 2017 

Tabel 6.2 Indikasi Program Pola Ruang 

O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

I. KAWASAN INTI        

 Penyusunan masterplan 
kawasan inti minapolitan 
 

 Kec. Yosowilangun 
 Kec. Rowokangkung 
 Kec. Tempusari 
 

    Bappeda 
Kabupaten, Dinas 
Pertanian, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas 
Perhubungan dan 
Kabupaten  
 

APBD kab 

 Pengembangan desa produktif      

 Pengembangan infrastruktur 
dan fasilitas penunjang 
produksi di kawasan inti 

    

 Pengembangan jenis produk 
olahan dengan nilai jual yang 
tinggi 

     

II. KAWASAN PENYANGGA        

 Peningkatan kualitas SDM 
masyarakat petani 

Kawasan Penyangga     APBD kab 

 Peningkatan kualitas 
komoditas  

    

 Pengembangan sistem 
informasi perikanan 

    

 Pengembangan sarana 
pngolahan pemasaran dan 
penunjang  
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O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

 Peningkatan usaha promosi 
terhadap hasil produk olahan 
ke pasar luas 
 

    

 Pengembangan lembaga 
pemasaran dan jejaring 
kemitraan 

    

 Peningkatan kualitas 
infarstruktur sarana pemasaran  

    

III. PERWUJDUAN KAWASAN 
LINDUNG 

       

III.1 Hutan Lindung            

  Pengembalian fungsi lindung 
pada kawasan yang terjadi alih 
fungsi untuk mempertahankan 
luasan kawasan hutan lindung, 
antara lain dengan rehabilitasi 
kawasan hutan lindung, 
pengawasan dan pemantauan 

  Zona inti  
 Zona penyangga  

    Bappeda, Dinas 
Kehutanan 
Kabupaten  
 

APBD kab 
 
 
 
 
 

  Pelestarian keanekaragaman 
hayati dan ekosistem di 
kawasan hutan lindung dengan 
membangun sarana penelitian 
flora dan fauna 

    

  Pengelolaan hutan partisipatif 
dengan masyarakat sekitar 
hutan lindung 

    

  Pengembangan kerjasama 
antar wilayah dalam 
pengelolaan kawasan lindung 

    

III.2 Kawasan Perlindungan Setempat        

A.  Sempadan Sungai          

  Pelarangan adanya alih fungsi 
lindung di sempadan sungai 

  Zona inti  
 Zona penyangga  

    Bappeda 
Kabupaten, Dinas 
PU Pengairan 
Provinsi dan 

APBD kab 

  Penertiban dan pembatasan 
kegiatan di kawasan 
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O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

sempadan  sungai Kabupaten 

 Pengamanan daerah aliran 
sungai 

    

  Pengembangan kawasan 
sempadan sungai untuk 
kegiatan non budidaya dan 
penelitian 

    

B.  Kawasan Sekitar Pantai      

  Pelarangan adanya alih fungsi 
lindung di sempadan pantai 

  Zona inti  
 Zona Penyangga  

    Bappeda 
Kabupaten, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Provinsi 
dan Kabupaten   Perencanaan pembatasan 

kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan perlindungan kawasan 
sekitar pantai 

    

  Pengembangan kawasan 
sekitar pantai untuk 
peningkatan nilai ekonomis 
kawasan 

    

C.  Kawasan Sekitar Mata Air         

 Pelarangan adanya alih fungsi 
lindung di sempadan mata air 

  Zona inti  
 Zona penyangga   

    Bappeda 
Kabupaten, Dinas 
PU Pengairan 
Provinsi dan 
Kabupaten 

APBD kab 

 Perencanaan pembatasan 
kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan perlindungan kawasan 
sekitar mata air 

    

 Peningkatan fungsi lindung 
pada area yang telah 
mengalami alih fungsi melalui 
pengembangan vegetasi 
tegakan tinggi 
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O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

 Pengembanagn kegiatan 
ekonomis seperti pariwisata 
tanpa menggangu fungsi 
kawasan lindung 

       

D. Kawasan Resapan Air        

 Perencanaan pembatasan 
kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan perlindungan kawasan 
resapan air 

 Zona inti  
 Zona Penyangga  
 
 

    Bappeda 
Kabupaten, Dinas 
PU Pengairan 
Provinsi dan 
Kabupaten 

APBD kab 

 Pengembanagn kegiatan 
ekonomis seperti pariwisata 
tanpa menggangu fungsi 
kawasan lindung 

    

III.  PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA        

III. 1 Hutan Produksi          

  Mempertahankan luasan hutan 
produksi 

  Zona inti   
 Zona Penyangga  

    Bappeda, Dinas 
PUCK, Dinas 
Kehutanan  

APBD kab 

  Pengelolaan dan pemanfaatan 
hutan yang dapat 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat dan memperluas 
kesempatan kerja dgn 
melibatkan peran serta 
masyarakat sekitar 

    

  Pemantauan dan pengendalian 
kegiatan pengusahaan hutan 
serta gangguan keamanan 
hutan lainnya 
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O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

III.2 Industri        

 Pengembangan industri skala 
rumah tangga (home industry) 
di tiap-tiap sentra produksi 
sesuai dengan komoditas 
perikanan yang dimiliki. 

 Zona inti  
 Zona Penyangga  

 

    Bappeda, Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

APBD kab 

 Pengembangan industri 
pengolahan komoditas 
perikanan skala menengah 
dan besar 

    

 Pengembangan industri 
pengolahan ikan  

Kecamatan Rowokangkung       

III.3 Pertanian        

 Pelarangan alih fungsi pada 
lahan yang sudah ditetapkan 
menjadi LP2B 

 Zona inti  
 Zona Penyangga  

    Bappeda, Dinas 
Pertanian Provinsi 
dan kabupaten  

APBD kab 

 Mempertahankan luasan lahan 
kawasan perkebunan yang 
sudah berkembang pada 
kawasan inti dan zona 
penunjang kawasan 
penyangga. 

    

 Peningkatan prasarana 
penunjang pertanian 
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O.  INDIKASI PROGRAM  LOKASI  TAHUN PERENCANAAN INSTANSI 
PELAKSANA 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2037 

III.4 Perikanan        

 Pengembangan perikanan 
unggulan baik budidaya 
perikanan tangkap dan 
budidaya perikanan darat 
 

 Zona inti  
 Zona Penyangga  

    Bappeda, Dinas 
Perikanan, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan  Provinsi 
dan kabupaten  

APBD kab 

 Pengembangan hasil komoditi 
perikanan dengan pengolahan 
dan pemasaran 

    

III.5 Permukiman        

 Pengembangan Kawasan 
permukiman pada permukiman 
perkotaan, permukiman 
pedesaan dan home industri 
 

 Zona inti  
 Zona Penyangga  

 

    Bappeda, Dinas PU 
CK Kabupaten 

APBD kab 

 Pengembangan permukiman 
pada desa wisata mina 

Kecamatan Yosowilangun dan 
Kecamatan Tempursari 

    Dinas Pariwisata 
dan Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Kabupaten 

APBD kab 

Sumber :Hasil rencana, 2017 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 7 - 1 

 

BAB 7  
ARAHAN PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG 
 

 

7.1 ARAHAN PERATURAN ZONASI 

Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) yaitu ketentuan yang mengatur tentang 

klasifikasi, notasi dan kodifikasi zona-zona dasar, peraturan penggunaan, peraturan 

pembangunan dan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan. Peraturan zonasi juga 

berisi tentang ketentuan yang diijinkan, terbatas, bersyarat, dan tidak diijinkan dilaksanakan 

pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang 

(koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis 

sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

Fungsi peraturan zonasi adalah: 

 Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. 

Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang 

bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang perjabaran rencana 

dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada rencana 

yang bersifat mikro (rinci). 

 Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan. 

Ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti 

ketentuan tentang penggunaan rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan 

ketentuan-ketentuan lainnya menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan 

lahan. 

 Sebagai instrumen pengendalian pembangunan 

Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan 

pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada 

karena dikemas dalam aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat 

dijadikan landasan dalam penegakan hukum.  

Peraturan zonasi dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis 

Minapolitan Kabupaten Lumajang ini bermanfaat untuk menjamin dan menjaga kualitas 

struktur ruang yang telah direncanakan dan di tetapkan. Dalam peraturan zonasi ini menjaga 
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kualitas dan karakteristik zona yang telah ditetapkan, dengan meminimalkan penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona sehingga dampak negative yang akan 

terjadi terhadap zona tersebut menjadi terminimalisir. 

 

7.1.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana 

7.1.1.1 Jaringan Transportasi  

(1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer meliputi:   

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor primer dengan intensitas sedang 

dan tinggi yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak antar jalan 

masuk/akses langsung minimal 250 meter;  

2. pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak 

langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib 

menyediakan jalur lambat (frontage road); dan 

3. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu 

fungsi antarprasarana;  

b. kegiatan yang dilarang berupa semua pemanfaatan pada zona inti jalan, kecuali 

untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.  

(2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer 4 meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan berkepadatan sedang;  

2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa 

berkepadatan sedang; dan 

3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi 

konservasi dan penyediaan oksigen. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas 

sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;  

2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi 

langsung pada jalan kolektor primer; dan 

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan 

secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi 

standar keamanan. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas 

tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;  
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2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada 

jalan kolektor primer; 

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan 

secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;  

4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; 

dan 

5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, 

zona lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. 

 

7.1.1.2 Jaringan Energi Kelistrikan 

Arahan peraturan zonasi jaringan listrik smeliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. pengembangan pertanian dan perkebunan di zona penyangga selama tidak 

mengganggu operasional dan keselamatan sistem jaringan energi; dan 

2. pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil 

dan sedang pada kawasan yang berbatasan dengan zona penyangga. 

b. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. kegiatan yang berisiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan 

operasional sistem jaringan energi; dan  

2. kegiatan permukiman sedang hingga padat, fasilitas penting dan aktivitas 

manusia lainnya dengan intensitas tinggi di sekitar zona penyangga.  

 

7.1.1.3 Jaringan Telekomunikasi 

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan budidaya non bangunan pada zona penyangga di sekitar fasilitas dan 

jaringan telekomunikasi dan informatika berupa pertanian dan perkebunan; dan 

2. pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan 

tidak saling mengganggu. 

b. kegiatan yang dilarang berupa mengembangkan kegiatan di dalam zona inti dan zona 

penyangga pada jaringan dan/atau fasilitas telekomunikasi dan informatika yang dapat 

megganggu kelancaran operasional telekomunikasi.  
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7.1.1.4 Jaringan Telekomunikasi 

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air merupakan upaya 

mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber 

daya air meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan konservasi pada zona sekitar sumber air dan jaringan distribusi air;  

2. pemanfaatan ruang budidaya non terbangun berupa pertanian, perkebunan pada 

sekitar sumber air dan jaringan tanpa mengurangi fungsi penyediaan air dan sistem 

distribusi air; dan 

3. pengembangan perumahan, perdangangan dan jasa, serta industri skala kecil dan 

sedang pada zona di luar dari zona penyangga. 

b. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. dilarang semua pemanfaatan selain lndung pada zona inti; dan  

2. dilarang pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi fasilitas dan jaringan sumber 

daya air yang berakibat pada terganggunya penyediaan air dan pengendalian daya 

rusak air.  

 

7.1.1.5 Jaringan Air Minum 

Arahan peraturan zonasi sistem penyediaan air minum diatur sesuai dengan rencana detail 

tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

7.1.1.6 Jaringan Drainase 

Arahan peraturan zonasi jaringan drainase diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

7.1.1.7 Jaringan Air Limbah 

Arahan peraturan zonasi jaringan air limbah diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

7.1.1.8 Jaringan Persampahan 

Arahan peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Arahan peraturan zonasi sistem persampahan meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan yang diizinkan pada zona penyangga berupa 0 – 100 meter diharuskan 

berupa sabuk hijau dan 101 – 500 meter untuk pertanian non pangan dan hutan;  
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2. kegiatan yang diizinkan pada zona budidaya terbatas berupa semua kegiatan yang 

terkait dengan pengelolaan sampah antara lain industri terkait pengolahan sampah, 

rekreasi, RTH, pertanian non pangan, dan perumahan penunjang kegiatan 

pengelolaan sampah; 

3. diizinkan kegiatan budidaya perumahan pada zona budidaya.  

b. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang berisiko terganggu oleh keberadaan 

fasilitas pengelolaan sampah.  

 

7.1.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang 

Peraturan zonasi pola ruang terbagi menjadi peraturan zonasi kawasan inti dan 

kawasan penyangga.  

7.1.2.1 Kawasan Inti 

A. Kawasan Lindung 

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung pada kawasan inti meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan 

jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat tidak 

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;  

2. diizinkan pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi evakuasi bencana dengan 

tidak merubah bentang alam;  

3. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok 

kawasan hutan;  

4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan melalui 

pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan 

luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;  

5. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas 

kawasan hutan; 

6. dilarang kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 

7. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung 

yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian hutan. 

b. intensitas pemanfaatan ruang selain hutan lindung yang diizinkan maksimum adalah 

10% berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung. 

(2)  Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air pada kawasan inti meliputi:  

a. Pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang 

mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah; 
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b. Kawasan resapan air tidak diperbolehkan untuk dikembangkan sebagai kawasan 

terbangun; 

c. Rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produktif melalui 

reboisasi penghijauan, penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau 

penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil 

teknis; 

d. Melarang pemanfaatan hasil kayu untuk kepentingan konservasi fungsi ekologis 

kawasan dan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air; dan 

e. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada. 

(3) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air pada kawasan inti meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan 

dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan 

tanaman pelindung;  

2. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi sekitar 

mata air; dan 

3. kepemilikan bidang tanah di kawasan sempadan mata air dibatasi pada kegiatan 

eksisting dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan sempadan mata 

air. 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sekitar 

mata air yang diizinkan adalah sebesar maksimum 30% untuk kegiatan non 

terbangun selain pertambangan dan 10% pada kegiatan terbangun.  

(4) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai pada kawasan inti meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur 

atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas 

konservasi lainnya;  

2. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain 

tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman 

wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;  

3. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan 

jalan dan infrastruktur penting lainnya;  

4. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang 

terbuka hijau;  
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5. diizinkan kegiatan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi 

lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan 

penertiban pemanfaatan ruang; 

6. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif 

terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan 

pantai;  

7. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai; dan 

8. kepemilikan bidang tanah di kawasan sempadan pantai dibatasi pada kegiatan 

eksisting dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan sempadan pantai. 

b. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya di sempadan pantai adalah 

maksimum 30 % pada kawasan perdesaan, 50% pada kawasan perkotaan; dan 

c. ketentuan khusus untuk menunjang sinergi antara fungsi lindung dan budidaya yang 

diperbolehkan perlu dilengkapi dengan bangunan dan fasilitas pelindung atau 

pengaman terhadap kemungkinan abrasi pantai antara lain tanggul-tanggul 

pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang.  

(5) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai pada kawasan inti meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta 

perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, 

perdu, tanaman pelindung sungai;  

2. diizinkan untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air 

minum; 

3. diizinkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum 

maupun kereta api;  

4. diizinkan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan 

pengambilan dan pembuangan air; 

5. diizinkan kegiatan bangunan untuk menunjang pengelolaan sungai seperti 

pengontrol debit dan kualitas air; 

6. diizinkan kegiatan/bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip konservasi;  

7. dilarang pendirian bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan 

fungsi sungai; dan 

8. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari sungai dan 

mengganggu fungsi sungai.  
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b. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai 

yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain 

pertambangan dan 30% pada kegiatan terbangun. 

 

B. Kawasan Budidaya 

(1) Arahan peraturan zonasi untuk hutan produksi pada kawasan inti meliputi:  

a. kegiatan yang diijinkan meliputi: aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif 

seperti pertanian tumpang sari; 

b. kegiatan yang diijinkan secara terbatas berupa kegiatan wisata alam berbasis 

ekowosata, penelitian dan pendidikan; 

c. kepemilikan bidang tanah di kawasan hutan produksi dibatasi pada kegiatan eksisting 

dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan hutan produksi. Ketentuan 

aturan penggunaan lahan mengenai kawasan hutan lindung bakau mengikuti SK 

395/Menhut-II/2011; dan 

d. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi/hutan rakyat yang berpotensi 

menganggu produktivitas hasil hutan; dan 

2. kegiatan eksploitasi hutan produksi/hutan rakyat yang beresiko merusak 

kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan 

hidup dan menimbulkan bencana. 

(2) Arahan peraturan zonasi untuk perkebunan pada kawasan inti meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. penyelenggaraan usaha perkebunan untuk usaha lahan perkebunan berupa hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; 

2. pengembangan perkebunan diperbolehkan dengan pengembangan kimbun dalam 

mendukung sentra-sentra produksi perkebunan; dan 

3. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik 

lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 

2. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk 

melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya 

diizinkan dialihkan untuk kegiatan non perkebunan;  

3. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan 

sebagai satu system pertanian progresif;  

4. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan 
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5. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya 

satuan usaha yang kurang dari luas minimum;  

2. wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan 

indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; dan 

3. pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup. 

(3) Arahan peraturan zonasi untuk pertanian tanaman pangan pada kawasan inti meliputi:  

a. kegiatan yang diijinkan berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan 

tanaman tahunan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan. 

b. kegiatan yang dijinkan secara terbatas meliputi: 

1.  kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan 

pendidikan; dan 

2. pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah 

terutama pada lahan non irigasi. 

e. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau 

memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama 

dan kepentingan umum sesuai peraturan perundazng-undangan; 

2. aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas 

tanah untuk pertanian; 

3. mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi; dan 

4. mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan 

pertanian. 

(4) Arahan peraturan zonasi untuk holtikultura meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. penyelenggaraan usaha holtikultura untuk usaha lahan holtikultura berupa hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; 

2. pengembangan holtikultura diperbolehkan dengan pengembangan kimbun dalam 

mendukung sentra-sentra produksi holtikultura; dan 

3. wilayah geografis yang menghasilkan produk holtikultura yang bersifat spesifik 

lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 
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2. lahan holtikultura besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk 

melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya 

diizinkan dialihkan untuk kegiatan non holtikultura;  

3. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan holtikultura 

sebagai satu system pertanian progresif;  

4. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan 

5. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan holtikultura. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. memindahkan hak atas tanah usaha holtikultura yang mengakibatkan terjadinya 

satuan usaha yang kurang dari luas minimum;  

2. wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan 

indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; dan 

3. pelaku usaha holtikultura dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup. 

(5) Arahan zonasi untuk zona permukiman pada kawasan inti meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang 

yang diukur dari kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan 

2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa 

merubah bentuk aslinya; 

2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun 

perdesaan; 

3. industri skala rumah tangga dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, 

prasaran pengunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan 

4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan 

permukiman. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. mengembangkan bangunan permukiman baru pada kawasan lindung, 

perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan holtikultura; dan 

2. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman. 

(6) Arahan zonasi untuk industri pada kawasan inti meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 7 - 11 

 

1. industri skala kecil hingga menengah; 

2. adanya pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan baik yang 

sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; 

3. pembangunan instalasi pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di 

lokasi berdekatan yang dikelola secara terpadu; dan 

4. penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas 

penunjang. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada zona peruntukan 

industri; 

2. penyediaan ruang khusus pada sekitar zona industri terkait dengan permukiman  

dan fasilitas umum yang ada; dan 

3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan zona 

peruntukan industri. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. industri skala besar yang tidak berhubungan dengan pengolahan komoditas 

pertanian; 

2. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; 

dan 

3. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan industri. 

(7) Arahan peraturan zonasi untuk perikanan meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. penyelenggaraan usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya  

2. pengembangan pembenihan ikan 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan industri rumah tangga pengolahan hasil perikanan 

2. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar 

3. kegiatan pasar ikan  

4. kegiatan yang terkait dengan perikanan yaitu PPI, dermaga, docking kapal, cold 

storage 

5. pembuatan bangunan penunjang perikanan;  

6. permukiman petani pemilik lahan tambak. 

7. Pengembangan kegiatan budidaya yang terkait dengan kegiatan perikanan di 

kawasan pesisir 
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c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas 

kawasan perikanan; 

2. dilarang kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan pesisir 

3. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan 

perikanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perikanan. 

 

7.1.2.2 Kawasan Penyangga 

A. Kawasan Lindung 

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung pada kawasan penyangga meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan 

syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama hutan 

lindung;  

2. diizinkan pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi evakuasi bencana dengan 

tidak merubah bentang alam;  

3. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok 

kawasan hutan;  

4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan melalui 

pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan 

luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;  

5. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas 

kawasan hutan; 

6. dilarang kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 

7. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan 

lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian hutan. 

b. intensitas pemanfaatan ruang selain hutan lindung yang diizinkan maksimum adalah 

10% berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung. 

(2)  Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung bakau pada kawasan penyangga 

meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan untuk kegiatan rehabilitasi/reboisasi lahan; 

2. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 

3. diizinkan memanfaatkan hasil hutan bakau; 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 7 - 13 

 

4. dilarang pemanfaatan kayu bakau; 

5. dilarang kegiatan yang mengurangi luas bakau atau mencemari ekosistem 

bakau;  

6. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu 

kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati; dan 

7. kepemilikan bidang tanah di kawasan hutan lindung bakau dibatasi pada 

kegiatan eksisting dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan hutan 

lindung. Ketentuan aturan penggunaan lahan mengenai kawasan hutan lindung 

bakau mengikuti SK 395/Menhut-II/2011. 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan 

pantai berhutan bakau yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5 % untuk kegiatan 

yang mendukung konservasi. 

(3) Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air pada kawasan penyangga meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. Pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang 

mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah; 

2. Kawasan resapan air tidak diperbolehkan untuk dikembangkan sebagai kawasan 

terbangun; 

3. Rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produktif 

melalui reboisasi penghijauan, penanaman dan pemeliharaan, pengayaan 

tanaman, atau penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara 

vegetatif dan sipil teknis; 

4. Melarang pemanfaatan hasil kayu untuk kepentingan konservasi fungsi ekologis 

kawasan dan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air; dan 

5. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah 

ada. 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pendukung pelestarian 

sumberdaya air yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5 % untuk kegiatan yang 

mendukung konservasi. 

(4) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air pada kawasan penyangga 

meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan 

dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan 

tanaman pelindung;  
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2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, 

serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan; 

3. diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaaan waduk antara lain: 

pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu 

kualitas tata air;  

4. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi sekitar 

mata air; dan 

5. kepemilikan bidang tanah di kawasan sempadan mata air dibatasi pada kegiatan 

eksisting dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan sempadan mata 

air. 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sekitar 

mata air yang diizinkan adalah sebesar maksimum 30% untuk kegiatan non 

terbangun selain pertambangan dan 10% pada kegiatan terbangun.  

(5) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai pada kawasan penyangga meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur 

atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas 

konservasi lainnya;  

2. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain 

tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman 

wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;  

3. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan 

jalan dan infrastruktur penting lainnya;  

4. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang 

terbuka hijau;  

5. diizinkan kegiatan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi 

lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan 

penertiban pemanfaatan ruang; 

6. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif 

terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan 

pantai;  

7. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai; dan 

8. kepemilikan bidang tanah di kawasan sempadan pantai dibatasi pada kegiatan 

eksisting dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan sempadan pantai. 

b. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya di sempadan pantai adalah 

maksimum 30 % pada kawasan perdesaan, 50% pada kawasan perkotaan; dan 
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c. ketentuan khusus untuk menunjang sinergi antara fungsi lindung dan budidaya yang 

diperbolehkan perlu dilengkapi dengan bangunan dan fasilitas pelindung atau 

pengaman terhadap kemungkinan abrasi pantai antara lain tanggul-tanggul 

pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang.  

(6) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai pada kawasan penyangga meliputi:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta 

perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, 

perdu, tanaman pelindung sungai;  

2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, 

serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan; 

3. diizinkan untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air 

minum; 

4. diizinkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum 

maupun kereta api;  

5. diizinkan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan 

pengambilan dan pembuangan air; 

6. diizinkan kegiatan bangunan untuk menunjang pengelolaan sungai seperti 

pengontrol debit dan kualitas air; 

7. diizinkan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan golongan 

lainnya di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi dan 

kegiatan budidaya lainnya;  

8. diizinkan kegiatan/bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip konservasi;  

9. dilarang pendirian bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan 

fungsi sungai; dan 

10. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari sungai dan 

mengganggu fungsi sungai.  

b. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai 

yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain 

pertambangan dan 30% pada kegiatan terbangun. 

 

 

 

 

 



Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Minapolitan  

Kabupaten Lumajang 
 

LAPORAN AKHIR BAB 7 - 16 

 

B. Kawasan Budidaya 

(1) Arahan peraturan zonasi untuk hutan produksi pada kawasan penyangga meliputi:  

a. kegiatan yang diijinkan meliputi: 

1. aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang 

sari; 

2. kegiatan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait 

dengan  memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian 

hutan/lingkungan; 

b. kegiatan yang diijinkan secara terbatas berupa kegiatan wisata alam berbasis 

ekowosata, penelitian dan pendidikan; 

c. kepemilikan bidang tanah di kawasan hutan produksi dibatasi pada kegiatan eksisting 

dan hanya untuk kegiatan yang menunjang kawasan hutan produksi. Ketentuan 

aturan penggunaan lahan mengenai kawasan hutan produksi mengikuti SK 

395/Menhut-II/2011; dan 

d. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi/hutan rakyat yang berpotensi 

menganggu produktivitas hasil hutan; dan 

2. kegiatan eksploitasi hutan produksi/hutan rakyat yang beresiko merusak 

kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan 

hidup dan menimbulkan bencana. 

(2) Arahan peraturan zonasi untuk perkebunan pada kawasan penyangga meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. penyelenggaraan usaha perkebunan untuk usaha lahan perkebunan berupa hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; 

2. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk 

melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya 

diizinkan dialihkan untuk kegiatan non perkebunan;  

3. pengembangan perkebunan diperbolehkan dengan pengembangan kimbun dalam 

mendukung sentra-sentra produksi perkebunan; dan 

4. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik 

lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 

2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan 

sebagai satu system pertanian progresif;  

3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan 
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4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya 

satuan usaha yang kurang dari luas minimum;  

2. wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan 

indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; dan 

3. pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup. 

(3) Arahan peraturan zonasi untuk pertanian tanaman pangan pada kawasan penyangga 

meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. peruntukan ruang untuk wisata alam pada zona hutan lindung tanpa merubah 

bentang alam; 

2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi 

penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, 

dan di bawah pengawasan ketat; 

3. pemanfaatan hutan lindung hanya di perbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan 

4. peruntukan ruang bagi hutan lindung dengan pembagian hutan ke dalam blok-

blok meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya. 

b. Kegiatan yang dijinkan bersyarat meliputi: 

1. penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan; 

2. penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok 

kawasan hutan; dan 

3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui 

pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan 

luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup. 

c. Kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan 

dan tutupan vegetasi; dan 

2. alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya. 

(4) Arahan peraturan zonasi untuk holtikultura pada kawasan penyangga meliputi:  

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 
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1. penyelenggaraan usaha perkebunan untuk usaha lahan perkebunan berupa hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; 

2. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk 

melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya 

diizinkan dialihkan untuk kegiatan non perkebunan;  

3. pengembangan perkebunan diperbolehkan dengan pengembangan kimbun dalam 

mendukung sentra-sentra produksi perkebunan; dan 

4. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik 

lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 

2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan 

sebagai satu system pertanian progresif;  

3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan 

4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya 

satuan usaha yang kurang dari luas minimum;  

2. wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan 

indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; dan 

3. pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup. 

(5) Arahan zonasi untuk perikanan budidaya pada kawasan penyangga meliputi: 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari: 

1. diizinkan kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa 

pertanian dalam kondisi kering; 

2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan 

rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal 

budidaya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan;  

3. diizinkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan 

fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; 

4. dilarang adanya kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas perikanan; 

5. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai, 

waduk, pantai, rawa dan kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan 

kegiatan perikanan; 
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6. diizinkan membangun sarana dan prasarana produksi garam;  

7. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam penurunan kuantitas 

dan kualitas produksi garam; dan  

8. dilarang aktivitas budidaya yang memiliki potensi pencemaran dan 

menggaganggu produktivitas kawasan tambak garam. 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar kegiatan perikanan 

terdiri dari: 

1. mengikuti ketentuan pada kawasan perlindungan setempat dan kawasan 

budidaya lainnya; dan 

2. untuk klasifikasi non tambak garam adalah maksimum 10 % untuk kegiatan 

permukiman dan industri pendukung kawasan tambak garam. 

c. ketentuan khusus bagi sekitar kawasan perikanan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kawasan perlindungan setempat. 

(6) Arahan zonasi untuk zona permukiman pada kawasan penyangga meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 

1. kegiatan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang 

yang diukur dari kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH);  

2. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; 

dan 

3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa 

merubah bentuk aslinya; 

2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun 

perdesaan; 

3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran 

pengunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan 

4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan 

permukiman. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. mengembangkan bangunan permukiman pada kawasan lindung; dan 

2. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman. 

(7) Arahan zonasi untuk industri pada kawasan penyangga meliputi: 

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 
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1. adanya pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan baik yang 

sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; 

2. pembangunan instalasi pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di 

lokasi berdekatan yang dikelola secara terpadu; dan 

3. penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan 

fasilitas penunjang. 

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 

1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada zona peruntukan 

industri; 

2. penyediaan ruang khusus pada sekitar zona industri terkait dengan permukiman  

dan fasilitas umum yang ada; dan 

3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan zona 

peruntukan industri. 

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; 

dan 

2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan industri. 

 

7.2 ARAHAN PERATURAN PERIZINAN 

Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian 

izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan 

dalam Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang. Izin pemanfaatan ruang ini 

diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang izin penatan ruang adalah Izin 

pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berikut penjelasan tentang izin 

pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 pasal 37 point 

1 sampai 8. 

 Ketentuan dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui 

prosedur yang benar, batal demi hukum. 

 Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian 

terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah 

dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 

 Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. 

 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata 

ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

memberikan ganti kerugian yang layak. 

 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 

dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian 

yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai RTRWN disebutkan 

bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

kewenangannya. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemberian izin pemanfaatan 

ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri. Arahan perizinan 

dalam pemanfaatan ruang berungsi untuk :  

 Sebagai dasar pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan 

 Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan 

 Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, 

standar pelayanan minimal, dankualitas minimum yang ditetapkan 

 Menghindari dampak negatif 

 Melindungi kepentingan umum 

Arahan Perizinan Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang terdiri atas: 

 Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten 

Lumajang dan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten/kota 

 Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah  

 Aturan-aturan lain mengenai keterlibatan lembaga pengambil keputusan dalam 

mekanisme perizinan. 
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7.3 ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Ketentuan Insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang  

diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dengan tetap menghormati hak 

masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif diberikan terhadap pelaksanaan 

kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan RTRW, dan disinsentif 

diberlakukan pada kegiatan yang tidak mendukung terwujudnya struktur ruang dan pola 

ruang wilayah yang direncanakan sebagaimana dalam arahan RTRW Kabupaten. 

A. Arahan insentif 

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Arahan insentif berfungsi sebagai : 

 Arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sesuai dengan rencana tata ruang; 

 Katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan 

 Stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola 

pemanfaatan ruang. 

Arahan insentif diberikan dalam bentuk: 

 Arahan insentif fiskal berupa arahan untuk pemberian keringanan atau pembebasan 

pajak atau retribusi daerah; 

 Arahan insentif non fiskal berupa arahan untuk penambahan dana alokasi khusus, 

pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa 

ruang,urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, 

prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, 

dan/atau pemerintah daerah, dan /atau publisitas atau promosi. 

Arahan insentif meliputi: 

 Arahan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima 

manfaat kepada Pemerintah Daerah kabupaten / kota pemberi manfaat atas manfaat 

yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima manfaat; 

 Arahan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 

 Arahan pemberian publisitas atau promosi daerah. 

 Arahan insentif dari Pemerintah kepada masyarakat umum (investor, lembaga 

komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk: 

 Arahan untuk pemberian kompensasi; 

 Arahan untuk pengurangan retribusi; 

 Arahan untuk pemberian imbalan, 

 Arahan untuk pemberian sewa ruang dan urun saham, 

 Arahan untuk penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau 
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 Arahan untuk pemberian kemudahan perizinan. 

 

Secara lebih spesifik, contoh-contoh penerapan insentif dapat berupa: 

a) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur 

Salah satu bagian lain yang sudah diterapkan sebagai system insentif adalah 

pengadaan infrastruktur oleh pemerintah sehingga kebutuhan dasar masyarakat atau 

investasi akan tertarik pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Untuk meningkatkan 

kepastian hukum dan pelaksanaan program penyediaan infrastruktur bagi kawasan 

yang telah mendapat kesepakatan untuk dikembangkan ini, maka program 

pembangunan dapat dimasukkan dalam anggaran daerah, pusat, maupun pinjaman 

sehingga dapat lebih operasional. 

b) Kemudahan prosedur perizinan 

Pada berbagai kasus bila fungsi kawasan telah ditetapkan dalam ruang wilayah lengkap 

dengan peraturan zonasinya, maka bagi masyarakat dan swasta yang akan 

melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pemanfaatan ruang dapat diberi insentif 

berupa kemudahan prosedur perizinan antara lain melalui : 

 Pengurangan biaya izin, 

 Pengurangan waktu perizinan sehingga menjadi lebih singkat, 

 Percepatan pelaksanaan koordinasi terkait perizinan secara keseluruhan perlu 

disusun dan ditetapkan dalam bentuk perda tentang sistem perizinan beserta sistem 

insentif yangdiberikan bila bersesuaian dengan rencana tata ruang dan juga program 

pembangunan daerah. 

 Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. 

Pemberian penghargaan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan kriteria 

besarnya partisipasi dalam perwujudan ruang dalam berbagai skala. Beberapa 

contoh penghargaan antara lain dapat berupa: 

 Piagam atau penghargaan lain bagi seseorang, kelompok masyarakat atau 

kelompok tertentu yang turut meningkatkan fungsi lindung seperti yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

 Pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dapat 

diberikan berdasarkan criteria kinerja pelaksanaan program pembangunan 

berdasarkan rencana tata ruang. Dalam hal ini penghargaan dapat diberikan 

dalam tiga kategori seperti: 

 Kelas Utama : tingkat kesesuaian > 90% 

 Kelas Madya : tingkat kesesuaian 80 - 90% 

 Kelas Pratama : tingkat kesesuaian 70 - 80% 
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c) Pemberian piagam atau penghargaan pada sekolompok masyarakat tradisional yang 

secara menerus mampu menjaga kondisi sosio kultural dan ruang permukiman yang 

ditetapkan sebagai warisan budaya, atau sebaliknya memberikan penghargaan pada 

pengembang yang dalam pelaksanaan pembangunan mengikuti kaidah tata ruang (dan 

lingkungan) sekaligus dapat dijadikan percontohan perumahan sehat,dan sebagainya.  

 

B. Arahan Disinsentif 

Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi 

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan disinsentif diberikan dalam 

bentuk: 

 Arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi 

yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak 

yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. 

 Arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, 

pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, 

persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari 

pemerintah. 

Arahan disinsentif dari pemerintah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, 

perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk: 

 Arahan untuk kewajiban pemberian kompensasi; 

 Arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan 

pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial; 

 Arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/Atau 

 Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. 

 

7.4 ARAHAN PENGENAAN SANKSI 

Arahan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Apabila terjadi 

penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan 

penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada 

pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang berfungsi: 
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1) Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan 

bidang penataan ruang, 

2) Sebagai acuan dalam menyusun arahan sanksi terhadap: 

 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang 

Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Lumajang 

 Pelanggaran indikasi arahan peraturan zonasi; 

 Pemanfaatan ruang wilayah yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang; 

 Pemanfaatan ruang wilayah yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang tetapi tidak 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten 

Lumajang 

 Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang sesuai KSK 

 Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum 

 Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar; 

dan 

 Pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang. 

Arahan sanksi administratif dapat disusun berdasarkan indikasi: 

 Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang 

 Dampak pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggar penataan ruang 

 Tingkat kerugian publik yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. 

Pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang dapat 

berupa: 

1) Peringatan tertulis, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban 

pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-

banyaknya 3(tiga) kali. 

2) Penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 Penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 

 Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 

pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan 

pemanfaatan ruang. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan 

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi. 
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 Penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan 

penertiban oleh aparat penertiban. 

 Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian 

kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. 

 Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang 

melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak 

beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk 

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 

ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

3) Penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang 

(membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum). 

 Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 

pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar 

dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan 

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan 

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

yang akan diputus. 

 Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan 

umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan 

secukupnya. 

 Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar. 

 Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 

dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar 

sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku. 

4) Penutupan Lokasi, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 
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 Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang 

berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi 

kepada pelanggar. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan 

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 

dilaksanakan. 

 Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan 

bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. 

 Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi 

yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi 

kewajibannya untukmenyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata 

ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

5) Pencabutan Izin, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 

 Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin 

pemanfaatanruang. 

 Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan 

sanksi pencabutan izin. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan 

pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

pencabutan izin. 

 Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukanpencabutan izin menerbitkan 

keputusan pencabutan izin.  

 Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, 

sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara 

permanen yang telah dicabut izinnya. 

 Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan 

yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan 

tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6) Pembatalan izin, dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 

 Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antarapemanfaatan ruang 

menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana 

tata ruang yang berlaku. 
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 Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana 

pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin. 

 Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 

 Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin. 

 Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pembatalan izin. 

 Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah 

dibatalkan. 

7) Pembongkaran Bangunan, dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 

 Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 

 Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi pembongkaran bangunan. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera 

dilaksanakan. 

 Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 

melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan 

pembongkaran bangunan secara paksa. 

8) Pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang 

harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya. 

 Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang 

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang. 

 Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi pemulihan fungsi ruang. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus 

dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu. 

 Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. 
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 Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan 

pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan 

penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi 

ruang. 

 Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan 

fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan 

dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.  

9) Denda administratif, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan 

pengenaan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara 

pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda 

akan diatur dalam perda kabupaten/kota secara tersendiri. 
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BAB 8  
KELEMBAGAAN 
 

 

 

8.1 KELEMBAGAAN 

Untuk menunjang implementasi rencana pengembangan kawasan Minapolitan, maka 

diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah yang bersentuhan 

langsung dengan kawasan perencanaan. Dukungan sistem kelembagaan rencana kawasan 

Minapolitan dilkakukan melalui dua hal sebagai berikut: 

 Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan Minapolitan yang 

merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat. 

 Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan 

Minapolitan. 

 

Beberapa kebijakan dan strategi pengembangan minapolitan dapat diwujudkan 

melalui beberapa hal sebagai berikut: 

 Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan berorientasi pada kekuatan pasar 

(market driven), melalui pemberdayaan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada 

upaya pengembangan usaha budidaya (on-farm) dan perikanan tangkap tetapi juga 

meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana perikanan) dan agribisnis 

hilir (processing dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya. 

 Memberikan kemudahan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dapat 

mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan 

menyeluruh, mulai dari subsistem budidaya (on-farm), subsistem agribisnis hulu, hilir, 

dan jasa penunjang. 

 Agar terjadi sinergi daya pengembangan tenaga kerja, komoditi yang akan  

dikembangkan hendaknya yang bersifat export base bukan row base, dengan demikian 

hendaknya konsep pengembangan kawasan Minapolitan mencakup agrobisnis, 

agroprocessing dan agroindustri. 

 Diarahkan pada consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa dan kota (urban-

rural linkage). 
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Pengembangan kawasan Minapolitan tidak terlepas dari adanya peran lembaga. 

Mekanisme pelaksanaan program Minapolitan melibatkan pemerintah, masyarakat maupun 

swasta agar pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lembaga yang 

terlibat dituntut mampu mengkomunikasikan kegiatan Minapolitan pada masyarakat, 

sehingga terjadi perubahan pada perilaku dan kesejahteraan petani/nelayan. Kelembagaan 

Minapolitan yang baik adalah kelembagaan yang mampu menumbuhkan common 

ownership dan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama. Penyampaian pesan 

untuk pengembangan kelembagaan sangat terkait dengan kemampuan lembaga 

Minapolitan dan petani dalam menerima pesan tersebut, dalam hal ini kelembagaan 

Minapolitan sebagai komunikator dan petani sebagai komunikan. Oleh karena itu, 

keefektivan komunikasi antara lembaga Minapolitan dan petani (masyarakat) merupakan 

faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program yang dilaksanakan. 

Strategi penguatan kelembagaan pada kawasan Minapolitan yaitu : 

 Penguatan lembaga formal  

 Penguatan kelembagaan petani dan nelayan 

 Pengembangan kelembagaan sistem minabisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, 

pemasaran dan penyedia jasa) 

 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu 

 

Pengelolaan kawasan dalam KS Minapolitan Kabupaten Lumajang diimplementasikan 

dalam bentuk kerjasama atau kelembagaan lintas daerah dan kerjasama atau kelembagaan 

dengan badan operasional yang meliputi  

 kerjasama dengan pola dagang umum berupa hubungan kemitraan kelompok 

tani/nelayan dalam memasarkan hasil Minapolitan kepada perusahaan yang 

membutuhkan; dan 

 kerjasama dengan pola sub kontrak berupa hubungan kemitraan yang dibangun oleh 

perusahaan dengan kelompok tani/nelayan yang memproduksi kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. 

 

Bidang kerjasama atau kelembagaan pada kawasan Minapolitan meliputi: 

 kerjasama dalam bidang fisik meliputi pengembangan sarana dan prasarana pendukung 

Minapolitan dan subsidi alat-alat perikanan; 

 kerjasama dalam bidang ekonomi meliputi upaya pemasaran, distribusi komoditas 

unggulan dan permodalan dan pengembangan usaha kecil menengah 

 kerjasama dalam bidang pengembangan SDM pertanian dapat ditempuh melalui 

kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan perikanan,.  
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Pihak yang melakukan kerjasama atau kelembagaan meliputi: 

 Kelembagaan Usaha Tani/Nelayan 

Kelembagaan dalam sistem usaha tani adalah kelembagaan formal dan institusi yang 

berkaitan dengan semua tahapan kegiatan sistem usaha tani, mulai dari penyiapan 

lahan hingga pemasaran hasil pertanian. 

Kelompok yang berkaitan dengan sistem usaha tani, antara lain: 

a. Kelompok tani/nelayan 

b. Gabungan kelompok tani/nelayan 

c. Pedagang pengumpul/tengkulak 

d. Koperasi  

e. Koperasi unit desa 

f. Pasar 

g. Jasa angkutan 

h. Lembaga swadaya masyarakat. 

 Pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU 

Bina marga, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan 

Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Lembaga 

Keuangan dan Badan Ketahanan Pangan 

 Pihak Swasta Dan Investor. 

 

Pengembangan kelembagaan di kawasan Minapolitan menjadi tangung jawab 

bersama, antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Fasilitasi pemerintah dalam bentuk 

sosialisasi, training, lokakarya, pendampingan/ penyuluhan, program konsultasi, fasilitasi 

infrastrukutr telah berjalan dengan kinerja yang baik. Keberhasilan fasilitasi tersebut perlu 

dikomplemen dengan sistem insentif bagi pengembangan agribisnis secara tepat dan 

proporsional. Fasilitasi komplementer lainnya adalah penguatan kelembagaan tani dan 

agribisnis. Pemerintah juga perlu memfasilitasi program kemitraan yang setara dan 

mendorong pelaku agribisnis dalam mendukung pendanaan program Minapolitan secara 

partisipatif. 

Mekanisme kerjasama atau kelembagaan meliputi: 

 Mendirikan kelompok tani/ nelayan dengan pusat-pusat lokal, dan 1 pusat regional 

dalam bentuk gabungan kelompok tani (gapoktan); 

 Penambahan tenaga penyuluh pembudidaya lapangan (PPL); 

 Sosialisasi program serta fungsi dan peranan kelompok tani/nelayan;  
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 Pemberian penyuluhan khususnya dalam peningkatan diversifikasi produk hasil olahan 

pertanian dan perikanan guna meningkatkan nilai jual serta tingkat pendapatan 

petani/nelayan/pengrajin; dan 

 Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan untuk menampung dan 

membantu mendistribusikan hasil pertanian, serta memberi pasokan bahan-bahan 

pertanian. 

 

Berikut rencana kelembagaan pada Kawasan Minapolitan.  

Tabel  8.1 Rencana Kelembagaan RTR KS Minapolitan Kabupaten Lumajang 

No Jenis Pengembangan Penjelasan Lembaga Terkait 

1 Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) 

Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan pertanian, pengembangan 
kelembagaan masyarakat yang 
diarahkan dan terfokus untuk 
pengembangan kawasan Minapolitan, 
dan lain sebagainya. 

 Pemerintah; 

 Swasta; 

 Masyarakat khususnya 
petani 

2 Pengembangan 
Agribisnis 

Strategi pengembangan agribisnis 
yang utuh dan bertahap disetiap 
daerah memerlukan pendekatan 
berbeda untuk setiap kawasan 
Minapolitan. Para pelaku agribisnis 
dan petani di kawasan Minapolitan 
harus mampu menganalisis 
keuntungan usaha taninya dengan 
mengembangkan model usaha tani 
terpadu dan berkelanjutan, pengolahan 
produk pertanian yang mampu 
memiliki nilai tambah dan daya saing. 

 Bappeda Bidang 
Perekonomian  

 Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

 Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

 Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas 
Koperasi dan UMKM 

 Pusat pelatihan 
setempat; 

 Swasta. 

3 Pengembangan 
Investasi dan 
Permodalan 

Strategi ini dapat diterapkan dengan 
bantuan modal dan kredit yang 
dilakukan dengan prinsip mendidik 
terstruktur, dan sistematis. Bantuan 
langsung dalam bentuk bergulir atau 
cuma-cuma dalam bentuk uang 
maupun modal kerja yang diberikan 
haruslah berdasarkan kebutuhan dan 
mengarah kepada masyarakat 
kawasan Minapolitan. 

 Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas 
Koperasi dan UMKM 

 Bappeda Bidang 
Perekonomian; 

 Koperasi Tingkat 
Kecamatan hingga Desa; 

 Swasta. 

4 Pengembangan 
Prasarana dan Sarana 

Pengembangan Prasarana dan Sarana 
yang perlu dikembangkan harus 
berwawasan lingkungan pertanian, 
dengan demikian perlu memperhatikan 
aspek kesesuaian dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW).  

Prasarana dan sarana yang 
dikembangkan perlu diarahkan untuk 
menunjang: peningkatan produktivitas 
pertanian (on farm); pengolahan hasil, 

 Lembaga Keuangan  

 Bappeda Bidang 
Perekonomian  

 Bappeda Bidang Fisik 
dan Prasarana  

 Dinas PU Cipta Karya 

 Lembaga pendidikan dan 
penelitian; 
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No Jenis Pengembangan Penjelasan Lembaga Terkait 

sebagai upaya untuk mendapatkan 
nilai tambah atas produk hasil 
pertanian (off farm); dan pemasaran 
hasil, sebagai upaya menunjang 
pemasaran hasil yang dapat 
memperpendek mata rantai tata niaga 
hasil pertanian, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan petani dan 
nilai tawar hasi produksi pertanian. 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

8.2  KEWENANGAN DAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH 

8.2.1 Hierarkhi Hubungan dan Pola Kerjasama antar Pemerintah  

8.2.1.1 Peranan Pemerintah 

Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan Kawasan Minapolitan dan 

Kawasan Minapolitan ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004, dan PP No. 38 Tahun 

2007, dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut. 

A. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota, maka 

penanggungjawab Program Pengembangan Kawasan Min-politan adalah 

Bupat/Walikota. Oleh karena itu peranan utama dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah: 

1. Merumuskan program, kebijakan operasional, dan koordinasi perencanaan dan 

pelaksanaan pengembangan Kawasan Agro/Mina-politan; 

2. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan dokumen 

perencanaan, yakni : RTR Kawasan Minapolitan dan/atau masterplan dan/atau 

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, program dan melaksanakan 

program Kawasan Minapolitan; 

3. Menumbuh-kembangkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung Program 

Pengembangan Kawasan Minapolitan. 

B. Pemerintah Provinsi 

Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah membantu/memfasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Minapolitan serta bertanggung jawab 

dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di tingkat provinsi, kegiatan pemerintah 

yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta melaksanakan kewenangan yang tidak atau 

belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. 

Dalam program pengembangan Kawasan Minapolitan ini peranan Pemerintah Provinsi 

adalah : 
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1. Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan Kawasan 

Agro/Mina-politan di wilayah provinsi; 

2. Memberikan pelayanan informasi (pasar, teknologi, agroinput, permodalan, jasa) dan 

dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas 

kabupaten dalam pengembangan Kawasan Minapolitan; 

3. Menyelenggarakan pengkajian teknologi sesuai kebutuhan petani dan 

pengembangan wilayah; 

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia; 

5. Membantu memecahkan masalah yang diminta oleh pemerintah kabupaten/kota; 

6. Membangun prasarana dan sarana publik yang bersifat strategis. 

C. Pemerintah Pusat 

Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Minapolitan serta kewenangan dalam 

bidang pemerintah yang menyangkut lintas departemen/provinsi. 

Dalam pengembangan kawasan Minapolitan peranan pemerintah pusat adalah : 

1. Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan Kawasan Minapolitan 

dalam bentuk pedoman umum pengembangan Kawasan Minapolitan beserta 

pedoman yang terkait dengan pengembangan Kawasan Minapolitan seperti 

pedoman dan standar teknis untuk pengembangan Kawasan Minapolitan 

2. Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta 

memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan internasional dalam pengembangan 

Kawasan Agro/Mina-politan; 

3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia; 

4. Penyelenggaraan pengkajian-pengkajian untuk pengembangan Kawasan 

Agro/Minapolitan; 

5. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis. 

 

8.2.1.2  Kelompok Kerja Kawasan Minapolitan 

Titik berat kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan terdapat di 

kabupaten/kota. Oleh karena itu di setiap kabupaten/kota perlu membentuk POKJA 

(kelompok kerja) pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten/Kota dan 

wadah Sekretariat POKJA untuk membantu melaksanakan peran pemerintah 

kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Minapolitan secara sinergis, mulai dari 

perencanaan sampai pada pelaksanaan. Tugas POKJA, secara umum adalah : 

a. Merumuskan Pengembangan Kawasan Minapolitan; 
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b. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan Kawasan 

Minapolitan; 

c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun 

pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan; 

d. Memberikan pelayanan informasi pengembangan Kawasan Minapolitan; 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Agro/Mina-politan; 

f. Membentuk sekertariat sesuai kebutuhan, di Bidang Perekonomian Bappeda  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 

h. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Tim POKJA dibantu oleh konsultan manajemen 

pengembangan Kawasan Minapolitan. 
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