
  
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 22 TAHUN 2003 

 
TENTANG 

 
PENGELOLALAN KAWASAN LINDUNG DI PROPINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
Menimbang : a.       bahwa dalam rangka terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup dan 

sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung 

secara serasi. selaras. seimbang, terpadu. tertib berdayaguna. Berhasil 

guna dan berkelanjutan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah: 

b.     bahwa dengana danya perkembangan keadaan dewasa ini maka 

Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena 

itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Pengelolaan Kawasan 

Lindung di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah 

Mengingat : 1        Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi 

Jawa Tengah; 

2        Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 

1960. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

3        Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 96 Nomor 22. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 28311); 

4        Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Nomor 



30461); 

5       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209); 

6       Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan Lembaran 

Negara 1985 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229); 

7        Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 

Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) 

8        Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990  tentang Kepariwisataan Dan 

peraturan Pelaksanaannya Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1990. 

Tambahan 3427); 

9        Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar  Budaya 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3470): 

10    Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya 

Tanaman Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46.Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3478); 

11    Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501). 

12    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) 

13    Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839) 

14    Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 



Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3888) 

15   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 

1969 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816, 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 temang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan 

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) 

16   Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan 

hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 32941) 

17   Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 

Nomor 10. Tambahan .Lembaran Negara Nomor 3373) 

18   Peraturan pmerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa Lembaran 

Negara Tahun 1991 Nomor 35. Tambahan Lembar Negara Nomor 

3441): 

19   Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 

(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Lembaran Negara Nomor 

3445); 

20   Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3516) 

21   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan 



tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12) 

22    Peraturan Pemerntah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Tahun. 1997 Nomor 96. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) 

23    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 

Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) 

24    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) 

25    Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 

(Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952) 

26    Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4090) 

27    Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4095) 

28    Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan 

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan 

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4206) 

29    Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 219. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4242) 



30   Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung  

31   Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 

Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1 Tahun. 70) 

32   Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D 

Nomor 9) 

33   Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 1990 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9) 

34   Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan 

Koordinasi pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa 

Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III. Badan Kepegawaian 

Daerah, Badan Pendidikan Dan pelatihan, Badan Pengelolaan Dan 

pengendalian Dampak Lingkungan. Badan Kesatuan Bangsa Dan 

perlindungan Masyarakat. Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas 

Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan 

pengembangan. Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Badan 

Arsip Daerah. dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 

27) 

35    Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) 

 
Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG 

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI PROPINSI JAWA 
TENGAH 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat yang seIanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik 
    Indonesia yang terdiri dan Presiden beserta para Menteri 
2. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah 
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah 
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat  
    Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
    usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan   
    Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan    
    nama dan dalam bentuk apapun, Firma. Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan,    
   Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi sejenisnyaa, Lembaga, bentuk Usaha   
   Tetap serta Bentuk Badan Lainnya 
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait 
padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek 
fungsional 
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan 
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkah oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam. sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta 
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 
12. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan 
kawasan lindung 
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah hanjir. mengendalikan erosi. mencegah 
intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah 



14. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan produksi yang berada pada kawasan lindung yang 
karena keadaan alamnya dimungkinkan untuk dilakukan eksploitasi hasil hutan secara terbatas dengan 
tetap memperhatikan fungsi perlindungan; 
15.Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-
sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama; 
16. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang niempunyai kemampuan zinggi untuk meresapkan air 
hujan sehingga merupakan tempat pengisian air buini (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; 
17. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting 
untuk mempet tahankan kelestarian fungsi pantai. 
18. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung 
bukit, yang menerima air hujan dan mengalirkanya melalui sungai utama ke laut 
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai. termasuk sungai buatan / kansl / 
Aliran irigasi primer yang meliputi manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai 
20. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang dapat berupa bagian dari sungai yang 
lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-tuas lain dari sungai yang bersangkutan atau terbentuk 
karena peristiwa geologis 
21. Waduk adalah tempat/wadah penyimpan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun 
kepentingan lainnya 
22. Kawasan Sekitar Dana / Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau / waduk yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempengaruhi kelestarian fungsi danau/waduk 
23. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di seke1i1ing mata air yang mempunyai manfat 
penting untuk mempengaruhi kelestanian fungsi mata air 
24. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya yang juga 
berfungsi sebagai wilayah-sistem penyangga kehidupan 
25. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 
tumbuhan. satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami 
26. Suaka Margasthwa adalah kawasan suaka alam yang memunyai ciri khas berupa keanekaragaman 
dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan 
terhadap habitatnya 
27. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli. ekosistem unik. dan atau 
ekosistem yan telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur di dalamnya dilindungi dan 
dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan 
28. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di 
perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan. pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati 
dan ekosistemnya; 
29. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di 
lautan maupun perairan lainnya yang mempunyai habitat alami yang memberikan tempat maupun bagi 
perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada 
30. Kawasan pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan 
bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut 
31. Taman Nasional adalah kawasan pe1estarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola engan 
sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pene1itian. ilmu pengetahuan pendidikan. menunjang 
budidaya pariwisata dan rekreasi. 



32. Taman Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang 
alami atau buatan jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian atau 
pengetahuan, wisata dan rekeasi 
33. TamanWisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk 
pariwisata dan rekreasi alam. 
34. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan situs budaya manusia yang bernilai 
tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas 
35. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami 
bencana alam 
36. Kawasan Gas Beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang 
membahayakan  
37. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api adalah Kawasan yang pernah dan kemungkinan 
dapat mengalami bencana primer dan atau sekunder letusan gunung api sehingga menurut Direktorat 
Vulkanologi dinyatakan sebagai daerah rawan bencana dengan tingkat tertentu (Daerah terlarang, 
daerah berbahaya. daerah agak berbahaya dan daerah aman); 
38. Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi adalah Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat 
mengalami bencana gempa bumi sehingga menurut Badan Meteorologi dan Geofisika dinyatakan 
sebagai daerah rawan bencana gempa bumi dengan tingkat tertentu (Daerah terlarang, daerah 
berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman) 
39. Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina 
dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwaj tertentu yang 
dilindungi; 
40. Daerah Penlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang. karena keadaan dan sifat fisiknya 
perlu dibina dan, dipertahankan dengan maksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis 
plasma nutfah terrentu; 
41. Situs adalah lokasi yang mengandung atau ddiduga mengandung benda cagar budaya termasuk 
Iingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya  
42. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu: 
43. Terumbu Karang adalah Kumpulan Karang dlan atau suatu ekosistem karang yang dibangun 
terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya 
serta biota yang hidup bebas didalam perairan sekitamya 
44. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
45. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
 

BAB II 
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 
Pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan dengan azas manfaat. berdayagua dan berhasil guna. 
terpadu. serasi. selaras. seimbang. berkelanjutan dan perlindungan hukum. 
 

Pasal 3 
Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan 



hidup dan memelihara kelestariannya  
 

Pasal 4 

Sasaran pengelolaan Kawasan Lindung adalah : 

a. Memelihara dan meningkatkan fungsi lindung atas tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai 
sejarah dan budaya bangsa; 

b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam; 

BAB III 
RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG 

Pasal 5 
Kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 

b. Kawasan Perlindungan Satempat; 

c. Kawasan Suaka Alam; 

d. Kawasan Pelestarian Alam; 

e. Taman Buru; 

f. Kawasan Cagar Budaya; 

g. Kawasan Rawan Bencana Alam; 

h. Kawasan Lindung Lainnya. 

 
Pasal 6 

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dimaksud Pasal 5 huruf a, terdiri dari 
: 

a. Kawasan Hutan Lindung; 

b. Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung 

c. Kawasan Resapan Air. 

 
Pasal 7 

Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Sempadan Pantai; 

b. Sempadan Sungai; 

c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk; 

d. Kawasan Sekitar Mata Air; 

e. Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalam Hutan Kota. 

 
Pasal 8 



Kawasan Suaka Alami dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Kawasan Cagar Alam; 

b. Kawasan Suaka Marga Satwa. 

 

Pasal 9 

Kawasan Pelestarian Alam dimaksud Pasal 5 huruf d Peraturan daerah ini terdiri dari 

a. Kawasan Taman Nasional; 

b. Kawasan Hutan Raya; 

c. Kawasan Taman Wisata Alam; 

 

Pasal 10 

Kawasan Taman Buru dimaksud Pasal 5 huruf e Peraturan ini tidak terbagi dalam kawasan yang lebih 
kecil. 

 

Pasal 11 

Kawasan Cagar Budaya dimaksud Pasal 5 huruf f Peraturan ini tidak terbagi dalam kawasan yang 
lebih kecil. 

 

Pasal 12 

Kawasan Rawan Bencana Alam dimaksud Pasal 5 huruf g  peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi; 

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi; 

c. Kawasan Rawan Tanah Longsor; 

d. Kawasan Rawan Gas Beracun; 

e. Kawasan Rawan Gelombang Pasang  

f. Kawasan Rawan Banjir. 

 
Pasal 13 

Kawasan Lindung Lainnya dimaksud Pasal 5 huruf h Peraturan daerah ini terdiri dari 

a. Taman Buru; 

b. Cagar Biosfer; 

c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah; 

d. Kawasan Pengungsian Satwa; 

e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau. 



 
BAB 1V 

FUNGSI DAN KRITERA KAWASAN LINDUNG 

Bagian Pertama 

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya 

Pasal 14 
(1) Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria 
seperti hutan lindung berfungsi untuc mengendalikan terjadinya erosi, sedimentasi, bencana banjir, 
kekeringan, serta memelihara dan melindungi kelestarian fungi hidrologis. 

(2) Kriteria Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai 
kriteria fisiografi seperti hutan lindung adalah : 

a. Kawasan dengan faktor - faktor lereng, jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 
atau lebih, dan atau; 

b. Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan atau; 

c. Kawasan yang mempunyai ketinggian di atas 2000 meter atau lebih. 

 
Pasal 15 

(1) Kawasan Resapan Air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan 
pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik 
untuk kawasan bawahannya kawasan yang bersangkutan. 

(2) Kriteria Kawasan Resapan Air ada Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang 
mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meredapkan air hujan secara 
besar-besaran. 

 
Bagian Kedua 

Kawasan Perlindungan Setempat 
Pasal 16 

(1) Sempadan Pantai berfungsi untuk melindungi wilayah pantai dan kegiatan yang menganggu 
kelestarian fungsi pantai. 

(2) Kriteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan 
bentuk dan kondisi fisik pantai tertentiggi sekurang - kurangnya 100 meter dan ririk pasang tertinggi 
ke arah darat. 

 

Pasal 17 

(1) Sempadan Sungai berfungsi untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan 
merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. 

(2) Kriteria Sempadan Sungai adalah ; 

a. Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar struktur sekurang-kurangnya 
(lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; 



b. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial 
ekonomis oleb pejabat yang berwenang; 

c. Garis Sempadan Sungai yang bertanggul dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan d 
sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang. 

 

Pasal 18 

(1) Kawasan Sekitar Danau Waduk berfungsi untuk melindungi danau/waduk dan kegiatan budidaya 
yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. 

(2) Kriteria Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang 
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik 
pasang tertinggi kearah darat. 

 

Pasal 19 

(1) Kawasan Sekitar Mata Air berfungsi untuk melindungi mata air dan kegiatan budi daya yang dapat 
merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. 

(2) Kritenia Kawasan Sekitar Mata Air ada]ah kawasan disekitar mata air dengan jari-jari sekurang-
kurangnya 200 meter. 

 

Pasal 20 

(1) Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalam Hutan Kota berfungsi untuk menjaga fungsi 
hidrologis, memelihara keindahan, agroklimat, ekosistem dan habitat fauna. 

2) Kriteria Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota : 

a. Lokasi sasaran kawasan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan 
permukiman, industri. tepi sungai/pantai/jalan yang berada di Kawasan perkotaan. 

b. Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 
hektar; 

c. Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, 
berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur; 

d. Jenis tanaman untuk kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atan 
herba, dan berbagai jenis baik jenis asing (eksotik) maupun jenis asli (endemik). 

Bagian Ketiga 

Kawasan Suaka Alam 

Pasal 21 

(1) Kawasan Suaka Alam berfungsi untuk melindungi keutuhan, keaslian dan kekhasan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi 
kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. 

(2) Kriteria Cagar Alam adalah : 



a. Kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan 
tipe ekosistemnya; 

b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit penyusunnya; 

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau diganggu 
manusia; 

d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin 
berlangsungnya proses ekologi alami; 

e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya 
memerlukan upaya konservasi; 

f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya 
terancam punah. 

(3) Kriteria Kawasan Suaka Margasatwa adalah : 

a. Kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari 
jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; 

b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi; 

c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang langka dan atau dikhawatirkan akan punah; 

d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; 

e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan 

alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu penge dan pembangunan pada urnumnya. 

 

 

Bagian Keempat 

Kawasan Pelestarian Alam 

Pasal 22 

(1) Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan. 
Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya 
alam hayati dan ekosistemnya. 

(2) Kriteria Kawasan Taman Nasional adalah : 

a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses 
ekologi secara alami; 

b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan 
ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; 

c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; 

d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; 

e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang 
karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar 



kawasan, dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumbri daya alam hayati dan ekosistemnya. 

(3) Kriteria Taman Hutan Raya adalah 

a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang 
ekosistemnya sudah bérubah; 

b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; 

c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau 
satwa, baik jems asli dan atau bukan asli. 

(4) Kriteria Kawasan Taman Wisata Alam adalah : 

a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi 
geologi yang menarik; 

b. Mempunyai luas yang bukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk 
dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; 

c. Kondisi lingkungan disekitamya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. 

Bagian Kelima 
Taman Buru 

Pasal 23 
(1) Taman Buru berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa dan habitatnya serta menunjang 
pengembangan rekreasi dan pariwisata berburu secara teratur. 
(2) Kriteria Taman Buru adalah 
a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangan yang tidak membahayakan dan 
atau : 
b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara 
teratur dengan mengutamakan segi rekreasi. olah raga dan kelestarian satwa. 
 

Bagian Keenam 

Kawasan Cagar Budaya 

Pasal 24 

(1) Kawasan Cagar Budava berfungsi untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan 
sèjarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi 
tertentu yang berguna untuk pengombangan ilmu pengetahuan dan ancaman kepunahan yang 
disebabkan oleh kegiatan manusia. 

(2) Kriteria Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang sekitar peninggalan sejarah dan 
bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang 
mempunyai manfaat tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

Bagian Ketujuh 
Kawasan Rawan Bencana Alam 

Pasal 25 
(1) Kawasan Rawan Bencana Alam berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari 
Bencana yang disebabkan oleh alam maupun seeara tidak langsung oleh perbuatan manusia. 

(2) Kriteria Kawasan Rawan Bencana Alam ada kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi 



tinggi mengalami Bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor, rawan 
gas beracun serta gelombang pasang dan banjir. 

Bagian Kedelapan 
Kawasan Lindung Lainnya 

Pasal 26 
(1) Daerah Perlindungan Plasma Nutfah berfungsi untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe 
ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan 
pembangunan pada umumnya. 

(2) Kriteria Perlindungan Plasma Nutfab adalah : 

a. Areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum ditetapkan 

b. Areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis 
plasma nutfah tersebut. 

 
Pasal 27 

(1) Kawasan Pengungsian Satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup dan kehidupan satwa 
tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, satwa jenis lain maupun 
alam serta beuntuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan/pembangunan. 

(2) Kriteria Kawasan Pengungsian Satwa adaalah : 

a. Areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal 
tersebut dan atau 

b. Areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru satwa tersebut; 

c. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan 
baru satwa tersebut. 

 
Pasal 28 

(1) Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk 
ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai 
pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. 

(2) Knitenia Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata 
perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dan garis air surut terendah ke arah darat. 
 

Pasal 29 
(1) Kawasan Cagar Biosfer berfungsi untuk melindungi mempertahankan ekosistem asli, ekosistem 
unik yang keseluruhan alamnya perlu dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan 

(2) Kriteria Kawasan Cagar Biosfer adalah : 

a. Kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masjh alami dan kawasan yang sudah 
mengalami degradasi, modifikasi dan atau binaan; 

b. Kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka dan indah atau 

c. Merupakan benteng alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami 
dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis dan atau 



d. Tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan 
penelitian dan pendidikan. 

 
Pasal 30 

(1) Terumbu Karang mempunyai fungsi untuk melindungi dan sebagai tempat berbagai jenis biota 
laut. sumber plasma nutfah guna pengembang ilmu pengetahuan pariwisata serta pelindungan dari 
abrasi 
(2) Kriteria Terumbu Karang adalah 

a. Daerah yang mempunyai ekosistem khas yang masih alami dan daerah yang mengajami 
degradasi 
b. Daerah yang mempunyai diversitas biota yang tinggi 

 
BAB V 

JENIS DAN LOKASI KAWASAN LINDUNG 
Pasal 31 

(1) Penetapan Kawasan Lindung diatur lebih lanjut oleh Gubernur.  
(2) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
(3) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam bentuk Peta dengan Skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIyang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. 
(4) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut Kawasan Lindung dan kawasan lain yang 
ada di wilayähnya sebagai Kawasan Lindung di luar Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dilampiri dengan peta sekurang-kurangnya dengan skala 1 : 50.000 untuk Kabupaten 
dan 1 : 25.000 untuk Kota selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah 
ini. 
 

BAB VI 
KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN L1NDUNG 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 32 
(1) Kawasan Lindung diluar Kawasan Lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang 
wilayahnya mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota pengelolaannya dikoordinasikan oleh 
Gubernur. 

(2) Pengelolaan Kawasan lindung dilakukan secara terpadu antar sektor, untuk Daerah Tingkat II 
dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah. 

(3) Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya bertanggungjawab untuk memberdayakan 
dan mengembangkan peranserta aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi 
kawasan lindung. 

(4) Apabila temyata di dalam kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan 
air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan di nilai amat berharga bagi Negara, maka 
kegiatan budidaya tersebut dapat dijalankan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali pada cagar alam zona inti dan 



zona rimba/[erlindungan Kawasan Taman Nasional 

 

Pasal 33 

Penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada kawasan lindung tetap diakui, sedang pengelo!aannya 
untuk kegiatan budidaya dilaksanakan dengan menerapkan upaya konservasi yang tidak menganggu 
fungsi lindung. 

Bagian Kedua 

Pola Pengelolaan 

Paragraf 1 

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnnya 

Pasal 34 

(1) Pengelolaan Kawasan Hutan lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lindung. 

(2) Di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali untuk 
meningkatkan fungsi lindung. 

 

Pasal 35 

(1) Pengelolaan Kawasan lindung di Luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti 
hutan lindung diarahkan pada kegiatan konservasi untuk memngkatkan fungsi lindung. 

(2) Dalam Kawasan lindung d luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan 
lindung, dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam dan menganggu fungsi 
lindung. 

 
Pasal 36 

(1) Pengelolaan Kawasan Resapan Air diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan 
meningkatkan kapasitas resapan air hujan.. 

(2) Di dalam Kawasan Resapan Air, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengubah 
bentang alam mengurangi resapan air. 

 
Paragraf 2 

Kawasan Perlindungan Setempat 

Pasal 37 

(1) Pengelolaan Sempadan Pantai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya 
alam hayati, ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan pantai. 

(2) Pengelolaan Sempadan Sungai diarahkan pada Kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi 
sungai. 

(3) Pengelo kawasan sekitar danau/waduk diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian 
fungsi danau/waduk. 



(4) Pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian 
kondisi fisik kawasan dan fungsi mata air. 

(5) Pengeloluan Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hitan Kota diarahkan untuk 
mempertahankan tempat-tempat peresapan air, keanekaragaman hayati, ekosistem daerah perkotaan, 
keindahan lingkungan dan memelihara agroklimat. 

(6) Di daerah Sempadan Pantai, Sempadan Sungai Kawasan Sekitar; Danau/Waduk, Kawasan Sekitar 
Mata Air serta Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota, dilarang 
melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengubah benteng alum dan menganggu fungsi lindung. 

 
Paragraf 3 

Kawasan Suaka Alam 

Pasal 38 

(1) Pengelolaan kawasan Cagar alam diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pengawetan 
keanekaragaman tumbuh- tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. 

(2) Pengelolaan suaka margasatwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan 
jenis satwa. 

(3) Di dalam Cagar Alam dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali untuk kepentingan penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 

(4) Didalam Suaka Margasatwa dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali untuk kepentingan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang 
budidaya. 
 

Paragraf 4 
Kawasan Pelestarian Alam 

Pasal 39 
(1) Pengelola Taman Nasional. Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam diarahkan untuk 
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. 
(2) Di dalam Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang 
dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona 
pemanfaatan dan zona lainnya. 
(3) Di dalam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Taman Hutan Raya dan Taman Wisata 
Alam, 
 

Paragraf 5 
Taman Buru 

Pasal 40 
(1) Pengelo1aan Taman Buru diarahkan untuk penyediaan satwa buru guna sarana dan prasarana 
perburuan yang tidak dilindungi undang-undang, 
(2) Didalam Kawasan Taman Buru dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentang alami 
dan mengganggu fungsi lindung. 
 

Paragraf 6 



Kawasan Cagar Budaya 
Pasal 41 

(1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diarahkan pada kegiatan yang mencegah kerusakan dan 
melakukan pelestarian fungsi Cagar budaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan ilmu 
pengetahuan. 

(2) Dalam Kawasan Cagar Budaya dilarang memiliki, mengambil, membawa, mengubah bentuk dan 
atau memisahkan dan memperdagangkan benda Cagar alam serta melakukan perusakan situs 
arkeologi dan lingkungannya. 

 
Paragraf 7 

Kawasan Rawan Bencana Alam 
Pasal 42 

(1) Pengelolaan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi diarahkan untuk melindungi manusia 
dari bahaya letusan gunung berapi. 

(2)  Pengelolaan Kawasan Rawan Gempa Bumi untuk melindungi manusia serta mencegah, 
mengurangi dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi. 

(3) Pengelolaan Kawasan Rawan Tanah Longsor diarahkan untuk melindungi manusia serta 
mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan akibat tanah longsor. 

(4) Pengelolaan Kawasan Rawan Gas Beracun diarahkan untuk mencegah dan  menghindari terjadi 
korban. 

(5) Pengelolaan Kawasan Rawan Gelombang Pasang diarahkan untuk melinduingi manusia serta 
mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gelombang pasang dan banjir. 

(6) Pengelolaan Kawasan Rawan Banjir diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan 
menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat banjir. 
(7) Pada Daerah Bahaya Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2). ayat 
(3), ayat (4). ayatS5) dan ayat (6) dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun. 
 

Paragraf 8 
Kawasan Lindung Lainnya 

Pasal 43 
(1) Pengelolaan Daerah Plasma Nutfah diarahkan pada kegiatan yang dapat melindungi fungsi dan 
tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah dan ekosistem serta menjaga kelestarian flora 
dan faunanya. 

(2) Pengelolaan Daerah Pengungsian Satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman jenis 
populasi dan tempat hidup satwa baik yang sejak semula menghuni areal tersebut maupun pendatang 
baru. 

(3) Pengelolaan Kawasan pantai Berhutan Bakau diarahkan pada kegiatan yang mendukung 
pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir. 

(4) Pengelolaan Kawasan Cagar Biosfer diarahkan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem 
asli, ekosistem unik dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi guna menunjang penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

(5) Pengelotaan Terumbu Karang diarahkan pada kegiatan yang berdasarkan keseimbangan antara 



pemanfaatan dan pe1estariannya. 
(6) Pengelolaan Kawasan Karst diarahkan untuk melindungi keberadaan tantangan alam tersebut agar 
dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
(7) Pada Kawasan Lindung Lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5) dan ayat (6) dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang dapat mengubah bentang 
alam dan mengganggu fungsi lindung. 
 

BAB VII 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG 

Bagian Pertama Pedoman Pengaturan 
Pasal 44 

Peraturan Daerah ini meniadi Pedoman pengaturan lebih lanjut pengelolaan kawasan lindung yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, pemerintah daerah Kabupaten  / Kota, Swasta dan 
Masyarakat. 
 

Bagian Kedua 
Pembinaan dan Pengendalian 

Pasal 45 
(1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan lindung di Jawa Tengah dilakukan oleh 
Gubernur dan Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
(2) Pengendalian pengelolaan kegiatan di dalam Kawasan Lindung di Jawa Tengah didasarkan pada 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Rencana Tata Ruang Wilatah Propinsi dan peraturan 
perundang-undangan lainnva yang berlaku. 
(3) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur dalam pengendalian 
pengelolaan Kawasan Lindung maka penyelesalaian permasalahan tersebut diputuskan setelah 
mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya, 
(4) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di dalam kawasan 
Lindung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Rencana tata Ruang Wilayah, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Dalam hal Daerah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak diselesaikan dalam pengendalian 
pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan lindung, maka pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan 
lindung, maka penyelesaian permasalahari tersebut di putuskan sete!ah mendapat persetujuan 
Gubemur Kepala Daerah. 

 
Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 46 
(1) Kawasan Lindung yang wilayahnva mencakup lebih dan satu Kabupaten / Kota. pengawasannya 
dikoordinasikan oleh Gubernur. 
(2) Bupati / Walikota melakukan pengawasan terhadap Kawasan Lindung yang ada di Wilayah 
Kabupaten/Kota masing-masing. 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
melibatkan Dinas/Instansi terkait yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 
 

Pasal 47 
(1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh badan usaha atau 



perorangan yang ada di Kawasan Lindung dikenakan ketentuan-ketentuan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Apabila menurut Analisis Mengehai Dampak Lingkungan rencana kegiatan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu fungsi lindung, wajib ditolak rercana kegiatan 
pemanfaatannya. 
 

BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 48 
(1) Masvarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai Kawasan Lindung yang 
disediakan oleh Bupati / Walikota setempat: 
(2) Informasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh langsung dari Dinas/Instansi atau 
melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman. 
 

Pasal 49 
(1) Setiap badan usaha dan atau perorangan yang me1akukan kegiatan pemanfaatan di dalam 
Kawasan Lindung wajib mendapatkan ijin. memberikan informasi dan laporan yang henar mengenai 
kegiatannya kepada Bupati/Walikota setempat. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota 
masyarakat untuk turut serta berperan dalam upaya pelestarian fungsi Kawasan Lindung. 
(3) Tata cara mendapatkan ijin pemberian informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota setempat. 
 

Pasal 50 
(1) Setiap orang berkewajiban memeltha kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan 
menanggulangi kerusakannya. 
(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya pelestarian 
Kawasan Lindung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 
 

BAB IX 
PENYID1KAN 

Pasal 51 
(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
Pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang kawasan lindung; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang kawasan lindung; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana dibidang kawasan lindung 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang kawasan lindung; 

e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti. pembukuan 



catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang basil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam Perkara tindak pidana di bidang. kawasan lindung; 

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di 
bidang kawasan lindung 

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan tindak pidana kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah terjadinya peristiwa tindak pidana.  
(4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan berkas hasil pendidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  

Pasal 52 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2). Pasal 35 ayat (2). Pasal 36 ayat (2). Pasal 37 
ayat (6). Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 39 ayat (3). Pasal 40 ayat (2). Pasal 41 ayat (2). Pasal 42 
ayat (7). Pasal 43 avat (7) Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang 
tertentu untuk Daerah. kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 
(2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu 
Badan. maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya. 
(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1997 dan peraturan perundan-undangan yang berlaku. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 53 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka 

a. Kegiatan yang telah ada di Kawasan lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak menganggu 
fungsi lindung; 

b. Kegiatan yang telah ada dan dimulai menganggu fungsi Kawasan lindung dicegah 
perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya: 

 
Pasal 54 

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh 
Bupati/Walikota dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 
mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentifdengan menghormati hak setiap 
orang. 
 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 55 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
diatur oleh Gubernur. 



(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

Pasal 56 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 18 November 1999 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Ttd 

H MARDIYANTO 
   

 

 


