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Mengin ga t

PRESIDEN
REPUBLI K IN D O N ESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 1 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDO NESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa I 3 1 aya t (3)

Un da ng-Un da ng Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengeIoIaan

WiIayah Pesi s ir da n PuIau-Pu Iau KeciI sebaga iman a telah

d iubah dengan Un dang-Undang Nomor 1 Tahun 20 14,

periu menetapkan Peraturan Presiden ten tang Batas

Sempadan Pantai ;

1. Pa sal 4 ayat (1) dan Pasal I I Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indones ia Tahu n 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Ta h un 2007 tentang

PengeIoIa an Wilayah Pesisir dan Pulau-Pu lau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84 , Tambahan Lem ba ra n Negara Republik

In donesia Nomor 4739) sebagaiman a tela h diuba h

dengan Undang-U nda n g Nomor I Ta hu n 20 14

(Lembara n Negara Republik In donesia Tahun 20 14

Nomor 2 Tambahan Lemba ran Negara Repu blik

Indonesia Nomor 5490);

MEMUTUSKAN: ...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRES IDEN TENTANG BATAS SEMPADAN

PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa sal 1

Dala m Peratu ran Presiden ini yang di ma ksu d denga n :

1. Ba ta s sempadan pantai adala h rua n g sempada n panta i

yang ditetapkan be rdasarkan m etode te rte n tu .

2 . Sempa dan pantai adala h darata n sepanjang tepia n

pantai , yang lebarnya proporsiona l dengan be n tu k dan

kondisi fisik pa n ta i, mi ni ma l 100 (seratu s) meter dari

t it ik pa sang te rtinggi ke arah dara t.

3 . Para meter adala h unsur-unsur yang digunakan untuk

menggambarka n suatu ko nsep .

4. Wilayah Pesisir adala h daerah

ekosistem da rat dan lau t yang

perubahan di darat dan lau t.

peral ih a n a n tara

dipenga ruhi oleh

5. Pulau Kecil adala h pulau dengan lu a s lebih kecil a tau

sa rna dengan 2. 000 km2 (dua ribu kilo meter persegi)

beserta kesatuan ekos is tem nya.

6 . Pantai a dala h daerah a n tara muka air su rut teren dah

dengan muka a ir pa sang ter tinggi.

7 . Hidro ...
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7. Hidro-oseanografi ada lah ilmu pengetahuan yang

mempelaj ari proses-proses fisi s, dinamis, dan kimiawi

yang terjadi di perairan laut.

8 . Ekosis tem adalah kesatuan komun ita s tumbuh-

tu mbu han, hewan, organ is me dan non organisme lain

serta proses yang menghubungkannya dal am

membentuk keseimbangan, stabi litas, dan

produktivitas.

9 . Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air,

baik alam i atau bua tan , te tap atau sementara, mengalir

atau tergenang, tawar, a sin a tau payau termasu k di

dal amnya wilaya h laut yang keda lamannya kurang dari

6 (enam ) meter pada waktu surut terendah .

10 . Terumbu karang adalah suatu ekosis te m yang hidup di

da sar perairan da n berupa bentukan batuan kapur

terdiri dari po lip-po lip karang dan organ isme-organ isme

kecil la in yang hidup dalam koloni .

11. Ma ngrove adalah vegetas i pantai yang memiliki

morfologi khas dengan sistem perakaran yan g mampu

beradapta si pa da daerah pa sang su ru t denga n substrat

lumpur a tau lumpur berpasir.

12 . Lamun (Seagrass) a dalah tumbuhan berbunga

(Angiospennae) yang hidup dan tumbuh d i laut dangkal,

mempunyai a ka r, rimpang (rhizome), daun, bunga, dan

buah dan berkembang biak secara generatif

(penyerbukan bunga) dan vegetatif (pe r tu m bu han

tuna s) .

13. Estuaria ...
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13 . Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yan g

berada di bagian hi lir su n ga i dan m asih berhubungan

dengan lau t, sehingga memungkinkan te rjadinya

percampuran a n tara ai r tawar dan air laut.

14 . Delta adalah dara tan yang terbentuk a kibat proses

pengendapan di muara su ngai yang membentuk forma si

delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosis te m

te rsendiri .

15 . Gu mu k pasir adalah ekosistem berupa buki t j gundukan

pasir yang terbentuk akibat interaksi ma terial penyusun

dan a ktivitas angin .

16 . Beting gis ik adalah fenomena alam atau bentang a lam

yang terbentuk sebagai hasil proses gelombang a tau

proses marin masa lalu yang membentuk punggungan

memanjang sejajar ga ris pantai (shoreline) dan berada di

belakang pan tai sekarang.

17 . Topografi adalah bentuk a tau keadaan permukaan bu mi

pada suatu kawasan atau da erah, yang dicerminkan

oleh kondisi morfologi a tau relief te r te n tu .

18 . Biofis ik adalah kondis i fis ik lingkungan yang berkaitan

dengan makhluk h idup.

19 . Risiko bencana adalah potensi kerugian yang

ditimbulkan akibat benca na pada suatu kawa san dan

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian ,

luka , sakit , j iwa te rancam, hil angnya ra sa a man,

mengungsi, ke rusakan atau ke h ilangan harta, dan

gangguan kegia tan masyarakat.

20. Kerentanan ...
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20. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu ko mun itas

a tau m a syaraka t yang mengarah a tau menyebabkan

ketida kmampuan dalam menghadapi ancaman bencana .

21. Ancaman adalah suatu kejadian a tau peris tiwa yang

mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan

atau ke h ilangan Jlwa manusia atau kerusakan

lingkungan.

22. Badai adalah angm yan g cu ku p tinggi yang datang

musiman dan mempunyai daya rusak cu ku p tinggi.

23. Masya ra ka t adalah ma syarakat yang te rdiri a tas

Masya raka t Hukum Adat , Masya raka t Lokal , dan

Ma sya ra ka t Tradisional yang bermukim di wilayah

pesi s ir dan pulau-pulau keci!.

24 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan u rusa n

pemerin tahan d i bidang kelautan dan perika nan.

BAB II

PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

Pa sal 2

(1) Pemerintah Da erah Provinsi yan g mempunyai sempadan

pantai wajib menetapkan a ra han ba tas se mpadan

pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(2) Pemerin tah ...
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(2) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyal

sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan

pantainya dalam Pera turan Daerah tentang Rencana

Ta ta Ru ang Wilayah Kab u paterr/ Kota.

Pasal 3

(1) Penetapan batas sempadan pantai untuk wilayah

a dmin istrati f Daerah Khusus Ibu Kota J akarta

dil akukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota

J akarta .

(2) Batas sempada n pantai sebagaimana dimaksud pacta

ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta.

Pasal4

Penetapan bata s sempadan pantai sebagaimana dima ksud

d alam Pa sal 2 dan Pasal 3 d ilakukan dengan tujuan untuk

melindungi dan menjaga:

a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap su mber daya

di wilayah pcsisir dan pulau-pulau kecil;

b. kehidupan ma syarakat di wilayah pesisir dan pulau

pulau kecil dari ancaman bencana alam;

c . a lokasi ruang untuk a kses publik melewati pantai ; dan

d. a lokasi ruang untuk salu ran a ir dan limbah.

Pasal5 ...

bphn.go.id



PRESIDEN
REPU8LJK INDONESIA

- 7 -

Pa sal 5

Penetapan bata s sempa dan pantai oleh Pemerintah Daerah

seba gaima n a dimaksud dala m Pa sa l 2 dan Pasa l 3

dila kukan berdasarkan penghi tun ga n ba ta s sempadan

pa ntai.

Pa sal 6

(1) Penghitungan ba tas sempadan pantai sebagaimana

dimaksu d dalam Pa sa l 5 ha rus disesuaikan dengan

ka rakteristik topografi, biofisi k, h id ro-osea nografi

pesisir, kebutuhan ekon omi dan budaya , serta

ke ten tuan lain yang te rka it .

(2) Penghitungan bata s sempada n panta i sebagaima na

dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:

a. perl indu ngan terha da p gempa dan l a tau tsun a mi;

b. perlindu ngan panta i dari ero s i atau a bras i;

c. perlindungan su mber daya buatan d i pesis ir dan

badai , banjir, da n bencan a a la m lainnya ;

d. perlindun gan te rhadap ekosis tem pesi s ir , se pe rti

lahan ba sah , mangrove , terumbu ka ran g, padang

la mu n , gumuk pa s ir, es tuaria, dan delta;

e . pengaturan ak ses pu blik ; da n

f. penga turan u n tuk sa lu ra n a ir dan lim ba h.

Pasa I 7 ...
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Pasal 7

(1) Penghitungan bata s sempadan pantai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan

huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana.

(2) Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan:

a . indeks ancama n; dan

b. indeks kerentanan.

(3) Indeks ancaman dan indeks kerentanan sebaga imana

d imaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:

a. tinggi;

b. sedang;dan

c. rendah.

Pasal 8

Indeks a ncaman seba gaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf a ditentukan melalui:

a . pendeka tan praktis; dan Zatau

b. pendeka tan a nalitik a tau numerik.

Pasa19

(1) Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud da lam Pasal

8 huruf a merupakan pendekatan yang dilakukan

be rd asarkan pengal aman empiris dan historis .

(2) Pendekatan ...
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(2) Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di lakukan berdasarkan :

a . reka man atau riwaya t sejarah kejadian:

1. gempa;

2 . tsunami;

3 . erosi atau abrasi;

4. badai; dan

5 . banjir dari laut; da n I a tau

b . kebera daan faktor a ncaman:

1. gem pa;

2. tsunami;

3 . erosi atau a brasi;

4 . badai; dan

5 . ba nj ir dari laut.

Pasal 10

(1) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian

sebagaima na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

gem pa

huruf a

a ngka 1 d itentukan berdasarkan data , informa si , dan

peta magnitude gem pa.

(2) Rekama n atau riwayat sejarah kejadian tsu nami

sebagaimana dimaksud dalam Pa sa l 9 ayat (2) hu ru f a

a ngka 2 ditentukan be rdasarkan data , in forma si, dan

peta yang men ggambarkan tinggi gelombang.

(3) Rekaman ...
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(3) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian erosi a tau

a bras i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf a a ngka 3 di tentukan berda sarkan data ,

informasi , dan peta yang menggambarkan laju

peru bahan garis panta i.

(4) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian badai

seba gaimana dimaksud da lam Pasal 9 ayat (2) huruf a

a ngka 4 ditentukan berdasarkan data, informasi , dan

peta yang menggambarkan kecepatan a ngin.

(5) Rekaman atau riwaya t sejarah kejadian banjir dari laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a

a ngka 5 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan

peta yang menggambarkan tinggi genangan yang pernah

terjadi.

Pasal 11

sebagaimana

1 ditentukan

(1) Keberadaan faktor a ncaman gem pa

dimaksud dalam Pa sal 9 huruf b angka

be rdasarkan:

a. zona penunjaman (subduction zo ne) dan

tumbukan (collision zone); danI atau

b. sesar (fault) di dasar laut darr / atau di pesisir.

zona

(2) Keberadaan faktor ancaman tsu nam i sebagaimana

dimaksu d dalam Pasal 9 huruf b angka 2 ditentukan

berdasarkan :

a. zona ...
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a . zona penu njaman (subduction zone);

b . sesar (fault) di da sar laut; dan j a tau

c. gun u ng api da sa r laut.

(3) Keberada an faktor a ncaman erosi a tau a brasi

seba gaimana dimaksud dala m Pa sal 9 huruf b an gka 3

di tentukan berda sa rka n ko ndisi gelombang do m ina n ,

meliputi:

a . t inggi gelombang;

b . a rah datang gelombang; dan j atau

c. kecuraman gelombang.

(4) Keberadaan fa ktor a ncaman badai sebagaimana

d ima ksud dalam Pa sal 9 huruf b a ngka 4 ditentukan

berda sarkan kondisi angin .

(5) Keberadaan faktor a ncaman ba njir dari lau t

sebagaimana dimaksu d dalam Pa sa l 9 huruf b angka 5

d ite ntu kan be rdasarkan:

a . pema nasan global (global warming); da n j atau

b . am blesan j penu runan tanah (land subsidence).

Pasal 12

(1) Pendekatan a nalit ik sebagaima n a dimaksud dalam

Pasa l 8 h uruf b merupakan metode penyelesaian model

matematik den gan rumu s-rurnu s aljabar yang sudah

baku atau lazim.

(2) Pendekatan .. .
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(2) Pendekatan numerik sebagaimana dimaksud dalam

Pa sal 8 huruf b merupakan teknik ya n g d ipergunakan

untuk memformulasikan persoalan ma tematik sehi ngga

da pat dipecahka n dengan operas i hi tungan a tau

a ritmatika bia sa .

(3) Pendekatan a naliti k a tau numerik sebaga imana

d im aksud pada aya t (1) dan ayat (2) di lakukan

berda sa rkan parameter setia p j enis anca m a n be ncana .

(4) Pa rameter setiap jen is a ncaman benca n a sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terdiri a tas a ncaman:

a . gem pa, d iukur dari kekuatan gem pa;

b . tsunam i, diukur dari tinggi gelom ba n g dari muka a ir

lau t sebe lu m tsu nam i datang dan tinggi gen a ngan

pada lokasi dengan jarak 100 (sera tu s) meter da ri

titik pa sa ng te r tinggi ke ara h dara t ;

c. ero s i a tau abrasi, diukur da ri peruba han garis

pan tai karena a ngku tan sed im en menyusur panta i

(long shore transport) dan perubahan garis pantai

karena a ngku tan sed imen tegak lu ru s pantai (cros s

shore transport) den gan mem perh itungka n kenai kan

muka a ir laut (s ea le vel ris e);

d. badai , d iu ku r da ri kondisi a ngin; da n

e. banjir da ri laut , di u ku r dari laj u kenaikan muka a ir

laut.

Pa sa l 13 .. .
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Pa sal 13

(1) Indeks kerentanan sebagai m ana dima ksud dalam

Pa sal 7 ayat (2) huruf b ditentukan berda sa rka n

pa ra meter keren tanan bencana gem pa, tsun ami,

erosi a tau abra s i, badai , dan banjir da ri laut.

(2) Parameter kerentanan bencana sebagaima na

dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh

kara kteristik topogra fi, biofisik , hidro-osean ografi

pesi s ir , ke bu tu han ekonom i da n budaya , darr / a tau

ketentuan lain.

Pa sal 14

(1) Parameter kerentanan sebagaimana dimaksud

da lam Pasa l 13 ayat (2) u n tu k jenis bencana gempa

diten tukan berdasarkan karakteris tik:

a . topografi;

b . biofisik; dan

c. kebutu ha n ekonom i.

(2) Kara kteristik topografi sebagaima n a dimaksud pada

aya t (1) huruf a ditentukan oleh kem ir ingan pantai

dan eleva si.

(3) Karakteristik biofisik sebagai ma na dima ksu d pada

ayat (1) huruf b di tentu kan oleh ma terial penyusun

panta i.

(4) Karakteris tik ...
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(4) Karakteris itik kebutuhan ekonomi sebagaimana

dimaksud pada aya t (1) huruf c ditentuka n oleh

kerugia n ekonomi dari nil ai pema nfa a tan ruan g.

Pa sal 15

(1) Parameter keren ta nan sebagaima na dimaksud dalam

Pa sal 13 ayat (2) untuk jenis bencana tsunami

ditentukan berda sarkan karakteristik:

a. topogra fi;

b . biofis ik ;

c . kebutuhan ekono m i;

d . kebutuhan budaya; dan

e . ketentuan la in.

(2) Ka ra kteris tik topografi sebagaimana d imaksu d pada

ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemirin ga n pantai dan

elevasi.

(3) Karakteristik biofis ik sebagaima na dimaksud pada ayat

(1) hu ruf b ditentukan oleh:

a . ketebalan dan kerapatan hutan pantai;

b . ketin ggian gumuk pa sir atau betin g gis ik;

c . morfologi pantai; da n

d . material penyusun pantai.

(4) Karakteristik kebutu han ekonomi sebagaimana

dima ksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh

kerugian ekono m i dari nil a i pemanfa a tan ru ang.

(5) Karakteristik ...
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(5) Ka rakteristik ke bu tu han bu daya sebagaima n a

dimaksud pada ayat (1) hu ruf d ditentuka n oleh:

a . keberadaan eagar budaya ; da n

b . a ktivitas ritu a l kea gam aan atau ke percaya an.

(6) Karakteristik ketentu a n lain sebaga imana dimaksu d

pada ayat (1) huruf e d iten tukan oleh :

a . jumlah penduduk;

b . jenis dan ma terial ba nguna n; dan

c. benda-benda yang mudah hanyut (floating objects ).

Pa sa l 16

(1) Pa ra meter kerentanan sebagaimana dimaksud dalam

Pa sa l 13 ayat (2) untuk jenis bencana erosi atau abra si

di tentukan berdasarkan karakteris tik:

a . biofisik;

b . kebutuhan eko nomi;

c . kebutuhan budaya ; dan

d . ketentu an lain.

(2) Karakteristik biofi s ik sebagaim an a dim aksu d pada ayat

(1) h u ru f a diten tukan oleh :

a . ma terial penyusu n panta i; dan

b . pelindu ng a lam i pa n ta i (vegeta si) .

(3) Ka rakteristik ke bu tu ha n ekon omi sebaga iman a

dim aksud pada ayat (1) huruf b d iten tu ka n oleh

kerugian eko nomi da ri n ila i pemanfa a tan ruang.

(4) Karakteris tik ...
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(4) Karakteris tik kebutuhan budaya sebagaim ana

dimak su d pada ayat (1) huruf e d iten tuka n oleh:

a . keberadaan eagar budaya ; dan

b . aktivitas ritual kea gama an , budaya , a tau

kepereaya an .

(5) Karakteristik ketentuan la in sebagaima na dimaksud

pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh keberada an

bangunan pelindung pantai terh ada p ero s i a tau abrasi.

Pasal 17

(1) Pa rameter kerentanan sebagaiman a dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) u ntuk jenis benea n a ba dai ditentukan

berdasarka n ka rakteristik:

a. biofisik;

b . ke bu tu han eko nomi;

e . kebutu ha n budaya ; dan

d . ketentuan lain.

(2) Kara k ter istik biofisik sebagaima na dima ksu d pada ayat

(1) huruf a di te n tu kan oleh keberadaan mangrove.

(3) Karak teristik kebutuhan eko nomi sebagaimana

di maksud pada ayat (1) huruf b ditentu kan oleh

kerugian ekonomi dari n ilai pema n faatan ru ang.

(4) Ka rakte ris tik kebutuhan budaya sebaga imana

d imaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan oleh:

a. keberada an eagar budaya ; dan

b. a k tivitas ritua l keagama an, budaya , atau

kepereayaan.

(5) Ka rakte ris t ik ...
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(5) Kara kteristik ketentuan la in sebagaimana dim aksud

pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh posisi

infrastruktur te rhadap garis pa n ta i.

Pasa l 18

(1) Parameter kerentanan seba gaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) untuk jenis beneana banj ir dari laut

ditentukan berda sarkan karakteristik:

a. to pografi;

b. biofi s ik;

e. kebu tu han ekonomi;

d. ke butu han budaya ; dan

e. keten tu an lain.

(2) Karakteristik topografi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditentukan oleh elevasi.

(3) Kara kteristik biofis ik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditentukan ole h keberadaan ma terial

penyusun panta i.

(4) Karakteris tik kebutu han ekonomi sebaga imana

dimaksud pada ayat (1) huruf e d itentukan oleh

kerugian eko nomi dari nilai pemanfaa tan ruang.

a taubudaya ,

(5) Karakteristik kebutuhan budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d di tentukan oleh :

a. keberadaan eagar budaya; dan

b . ak tivitas ritual keagamaan,

kepereayaan.

(6) Karakteris tik .. .

bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK IN D O N ES IA

- 18 -

(6) Kara kteris tik ketentuan lain sebagaimana dima ksud

pada ayat (1) huruf e ditentukan oleh keberadaan

bangunan pelindung pantai te rhadap banjir dari laut.

Pasal 19

Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana

dimaksud da lam Pasal 6 ayat (2 ) huruf d ditentukan

berdasarkan bata s akhir keberada an ekosistem pesisir ke

arah dara t.

Pasal20

Penghitungan ba tas sempadan pantai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f

ditentuka n berda sa rkan jenis dan intensita s a ktivitas d i

wilayah pesisi r dan pulau-pu lau keci!.

Pa sal 21

Penetapan batas sem padan pantai untuk daerah rawan

bencana d i wilayah pesisir dapa t dilakukan kurang dari

h asil penghitungan dengan ketentuan wajib m enerapkan

pedoman bangunan (building code) bencana .

Pasal22

Ketentuan lebih lanjut m engenai tata cara penghitungan

batas sem padan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasa l

6 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III . ..
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BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

PasaI 23

Penga turan mengenai pemanfaatan sempadan pantai diatur

lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang sete lah

berkoordinasi dengan Menteri dan rnenteri Zke pala lembaga

la in yang terkai t.

BABIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

a. ketentuan dalam peraturan daerah te n ta n g rencana tata

ruang wilayah provin s i, pera turan daerah te n tang

rencana tata ruang wilayah kabu paterr/ kota, dan

pe raturan da erah tentang renca na zonasi wilayah pesis ir

dan pulau-pulau kecil yang te la h ada dinyatakan tetap

berlaku sepanjan g tidak bertentangan dengan Peraturan

Presiden ini; dan

b. peraturan ...
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b . peraturan daerah tentang renca n a tata ruang wilayah

provinsi, peratu ran daera h tentang rencana tata ruang

wilayah kabupaten yko ta, dan peraturan daerah tentang

rencana zonas i wilayah pesi s ir dan pulau-pulau kecil

yang berten tangan dengan Pera turan Presi den ini h arus

disesua ikan paling lamba t da lam wa k tu 5 (lima) tah u n

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan .

Pasa l 25

Pemerintah Daerah sebaga imana d imak su d dal am Pa sa l 2

dan Pa sa l 3 waj ib menetapkan batas sempadan pantai

pa ling lama 5 (lima) tahun terh itung sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan .

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pa da saat Pera turan Presiden ini mulai berla ku, semua

pera turan pela ksanaan yang menga tur batas sem padan

pantai yang telah ada tetap berlaku sepanja n g tidak

bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Peratu ra n Presi den iru mula i berlaku pa da tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap

pengundangan

orang mengetahuinya,

Peraturan Presiden

memerintahkan

irn dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 20 I 6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggaI 19 Juni 20 16

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
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