PEMERINTAH KABUPATEN W()NOSOBO
;!-

'

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

I//ONOSOBO
:-

NOMOR 7 TAHUN 2OO:],

TENTANG .

.

IZIN PERLIBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIIAN KE NON PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YAT{G MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

\."

Menimbang

tanah
: a. bahwa dengan semakin meningk.atnya kebutuhan- akanin.dustri,
pekarangan / non pertanian r],Jna kepentingan

'dan dinas

lainnya
sekaligus untuk mencegah perubahan penggunaan t6nah
pertanian ke non pertanian yanE tidal: terkendali dan dapat
mengganggu usaha peningkatan prrlduksi pangan dan kerusakan
lingkungan, maka perlu diatur periz rittnnya ;

pemukiman, rekreasi, perusahaan kantOr

b.
Mengingat

v-

:

bahwa izin penggunaan tanah dimaksud perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 13 Tahrrrr 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn l.ingkungan Popinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Tahun 'tr95t) Non'lor 412, dir;n,langkan pada
tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentanq Feraturan D.gsar
Pokok-pokok Agraria (Lernbaran Ir egara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nom lr' 2A$)
3. undang - undang Nomor 2?i Talr,n 1997 tbntang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Nergara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomc' 3699)
4. Undang- undang Nomor 22 T'ahtn. tggg tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahurr:1999 Nomol 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahrtn 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antaia Pemerrintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1909 NOntor 72, "ambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) ;
6. Undang- undang Nomor 34 Tahun :2000 tentang Pe'ubahan Atas
Undan!-undang trtomor 18 Tahun 1097 tentang Fajak Daerah dan
Retribisi Daeran (Lembaran Negiara Tahun 2000 Nomor,246,
Tambahan Lembaran Negara Nom:r'1048) i
'1987 tentang
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ngmor 3 Tahun
Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk keperluan
Perusahaan Pembangunan Perum;lttian ;
1.

8.

9.

Peraturan Daerafr lQbupaten Woncobo ttlonff 5 Tahun 1985
tentang Rencanb lnduk Kota Wonosobo( Lembaran Daq.rah
Kabupaten Wonosobo Nomcr 10 Tahun 19d5 Seri C Nomor 2 );
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun i988

tentang Penyidik Pegawai Nee;eri Sipil
Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

(

di

Lingkungan

Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1 );
Tahun 1992
10. Peraturan Daerah Kabupaten W,rtrosobo Nomor
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1 Tahun 19$,1 tentang Pemberian Uang
Perangsang dan Biaya Operasional ( ' Lembaran Daerah
l
Kabupiten Wonosobo Nomor'1 Tahun tggb Seri D Nomorr

I

1).

11. Peraturan Daerah Kabupaten \{/onosobo,Nomor

1 Th 199e

Tentang Rencana Tata Ruang Silayah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 6 Tahun 1997

).

j:""
Deri D Nomor 4
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wgnosobo Nom6r 20 Tahun 2001
tentang Retribusi Uang Leges (t-embaran, Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2001 Nomor 33 ),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wgnosobo Nomor 14 Tahun 2002
tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan
Pidana dalam Peraturan Daerah '(abupaten Wonosobo ddngarr
Undang-undang Nomor 22 Tahtnr 1999 tentang Pemerintahart
Daerah (Lembaran Daerah Katrupaten Wonosobo Nor.nor 28
Tahun 2001 Seri E Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PEMTURAN DAERAH KABUPATEhI WONOSOB) TENTANG IZIN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TAN,AH PERTAINIAN KE NON
PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

,:

1
,

i
Dalam Fcrattrr.an Daerah ini yang dimaksud clengan ; i'
a. Daerah ixlalah Kabupaten Wonosobo
b. Pemerinterh Kabupaten adalah Pemorintah Kabupat$n Wonosobo;
c. Bupati ac'atah Kepala Pemerintah Kabupaten Won,Ssobo
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Devvan Perwakilan Rakyat Daeralr
I

'

;

i

;

Kabupater Wonosobo;

e.

Tanah Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian datam arti
luas menyangkut. persawahan, tegalan, perkebunan, kehutanan, perikanan,
pengemoalaan da4 yang digunakan untuk kepenlingan lain yang lazim dikatakan
sebagai uasaha pertanian;

f.

Tanah Non Pertanian adalih
FrB dig[,fiden untuk kepentittgan sddn ymg
disebut pada huruf e antara lain untuk indusffi / pabrik / perusahaan, perumahan
dan usaha / jasa / perdagangan I fasilitas umum;
lzin adalah izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pert-anian

ffih

:

g.
h.

.

penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanlutnya disingkat P.PNS Daerah
aOalan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lthgkungan Pemerintah Daerah
yang dibe,"i wewenang khusul cleh unde:ng-undang untuk melakukan penyidikan
atas pelartggaran peraturan daerah
Penyidika'n adalah serangkaian tindakan penyidikah dalam hal dan menurut caret
yang diatur dalam undang-undang untuk nnencari s,brta mengumpulkan bukti yang
dengan itu membuat terang tentang tindak piciarra yang terjadi dan guner
menemukan tersangka .
Kas Daerah adalah Kas daerah kabupaten Wonosr:tlo
.

i.
j.

i

BAB II

PERIZINAN
Pasal2
(1) Setiap perttbahan penggunaan tanah pertanian ke rton pertanian harus mendapat
izin perubahan penggunaan terlebih dahulu dari Bupritti.
(2) Tata cara dan syarat:-syarat permohonan izin p'erubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian diatur dengan Keputusarr Br"rpati.
Pasal 3

Setiap pemberian izin perubahan penggunaan tanah ptlrtanian menjaJi non pertanian
harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang \Vilayah Kaburalen Wonosobo,
Rencana Umurn Tata Ruang Kota, dan Rencana Tata Fltrang Kawasan

Te'tentu.

,

BAB III
Pasal 4
Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam paslrl
ini di kenakarr hiaya sebagai berikut:

1

Untuk kepentingan industri/ pabrik / perusahaan

.

2

ayat ( 1 ) Peraturan Daerah

i

a. Yang berasal dari sawah
a.1. Lu,rs tanah sampai dengan 5.000 m2 sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah l
per m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendahnya Rp 250.000.00 (. duci
r:ttus lima puluh ribu ruPiah

a.2.

Lu,as tanah 5.001 mz

rrr;riah ) per

-

)

10.000 m2 sebesar

Fltr:,.

120,00 ( seratus dua'pulul

m2.

b. Yang ftr€rss"l daritegal

b.1. Luas tanah sampai dengan 5.000 m2 setesar Rp.60,00 ( enam'pululr
rrrpiah ) per m2 dengan ketentualt biaya s€r€fld?h=fendahnyet
Flp. 150.000;OO ( seratus lirna puluh ribu rupriah ).

b.2. Luas tanah 5.001 m2 - 10.000 m2 sebeserr Rp. 75,00 ( tujuh puluh
rupriah ) per m2.

limi:r

r

2.

Untuk kepentingan perumahan Non lGveling Kota

.

i:^-

a. Yang berasal dari sawah:

a.1

-

Luas tanah sampai dengan 600 m2 sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);per
m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendahnya Rp. 50.000,00 ( lima puluh
ribu rupiah )

b. Yang berasal dari tegal

b.1.

:

Luas tanah sampai dengan 600 m2 sebesar Rp.75,00 (tujuh puluh lima
rupiah) per m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendihnya Rp. 35.000;00
( tiEa puluh lima ribu ruPiah ).

3. Untuk Keperntingan Perumahan Non Kaveling
a. Yang be,rasal dari sawah

Desa

i

:

a.1. Luas tanah sampai dengan 2OAA m2 sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
per m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendahnya Rp. 150.000,00
(serertus lima puluh ribu rupiah).

b.Yang berasal dari tegal

Luas tanalt sampai dengan 2000 m2 sebesar Rp 75,00 (tujqh puluh"lima
rupiah) per m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendahnya Rp. 100.000,00
( seratus ribu rupiah ).

b.1-

<,

4. Untuk kepentingan Perumahan

Kaveling

::

a. Yang ber"asal dari sawah

Luas tanah sampai dengan 2OO m2 sebesar F{p 1000,00 {se ribu rupiah) per
m2 dengan ketentuan biaya serendah-rendannya Rp. 10Q.000,00 ( seratus
ribu rupiah )
a.2. Luas tanah 201 m2 400m2 sebesar Rp. 'i.250,00 (seribu dua ratus lima
puluh rupiah) Per m2
(seribu lirtra ratus rupiah)
a.3. Luas tanah 401 m2 - 600 m2 sebesar Rp. 1.{iCr0,00
l
per m2.

a.1.

-

5. Untuk kepentingan usaha / jasa, Perdagangan dan Fil:;ilitas Umum.

a. Yang berasal darisawah
a.1. Luars tanah sampai dengan 2A0 mzsebesar FIp.600,00 (enam ratus rupiah)
:

g,

per rnz - Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh nrpiah) per m2 dengan ketentuarr
biayil serendah-rendahnya Rp. 80.000,00(delappn puluh ribu rupiah )'
a.2. Lua,s tanah sampai dengan 201 mz - 400 mz sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus
lima puluh rupiah) per mzi Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) per m2. -."
a.3. Luas tanah 401 600 m2 sebesar Rp. 1(l()(1,00 (reribu rupiah) per m2

-

-

Rp.1.150,00(seribuseratuslimapuluhrupiahif}rm2.

t
,

;::t i:::i,,:iltilflr,,

densan 200 m sebesar Rp 500,d0 (rima ratus rupianr
per nr2. - Rp. 650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per m2. dengart
ketentuan biaya serendah-rendahnya Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah );
b.2. Luas tanah 201- 400 m2 sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per m2 ..
Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiafr) per nt2.
b.3. Luas tanah 401 - 600 m2 sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per m2 Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per m2

r

.

BAB IV

PEISKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal
Pela-ksanaan terhadap Peraturan Daerah
ditunjuk oleh Bupati

5

'

I

ini dilakukan oleh lnstansi terkait

Pasal

yang

5

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan olph Badan Pengawas
Daerah (Bawasda), Kantor Satuan Polisi Pamong Prala dan Bagian Hukum Sekretarial
Daerah Kabupaten Wonosobo senta Pejabat lnstansi terkait sepanjang menyangkul
bidang tugasnya.
BAB V

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal
&

7

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana climaksud pasal

1

dan 2

Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berrrp:a pencabutan izin
Pasal 8

(1i
' . Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerirh ini diancarn l.ridana kurungan

palingiama 6 ( enam ) bulan atau denda palinEl banyak Rp. 5.000.0,00,00 ( lima juta
rupiah );

(2) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini adala! tindak pidana
pelanggaran.
BAB

VI

.!;,,"

PENYIDIKAN
Pasal 9
(1)

.\s''

Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang berwenpng melakukan penyidikan
terhadap semua tindak pidana, kewenangan preinyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah iri dapat juga c.iilakukan ' oleh
eenyiaif Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan' pemerintah Daerah sgpuai
kewenangannya

(2) Dalam meiaksanakan tugas penyidikan, Pejabat F'enyidik Pegawai Negeri Sipifi
seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini memiliki 'kewenangan terbatas sesuai
Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dibawah koordinasi
dan pengawasan penyidik Polri .
(3) Datam metaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksuci pada ayat (2) Fasal
ini, pejabat berwenang ;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah a$ar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi'atau
badan tentAng kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
::
pidana atas pelanggamn peraturan daerah tersekut;
c. Meminta keterangan dan mencari barang bukti dari CIrang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggargn peratui'an Cr,erah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokunler, lain berkbnaan
rlengan lindak pidana atas pelanggaran peraturart daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk merdapatkan barang bukti yang berupa
pembukuan, penGtatan dan dofrumendokumen lain, serla melakukan peny-itaan
terhadap barang bukti tersebut;

t.

'

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinCak
pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorarlCI meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan,ffierneriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak atas pelanggaran peraturan
daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar
tersangka atau

j.

saksi;

keterangannya

dan diperiksa

sebagai
'

ttlenghentikan penyidikan;
BAB VII

KETENTIJAN PENUTUP
Pasal 10

*,

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Ka':upaten Daerah
Tingkat !l Wonosobo Nomor 15 Tahun 1996 tentang izin l'erubahan Prlnggunaan tanah
pertanian ke Non Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

.
Hal

Pasalll

,

hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae:alt ini

sepanjang mengenar
Builati.
keputusan
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

l

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.
Disahkan di Wonosobo

Yl

pada tanggal2S Agustus 2003
,,
-'.-..'...,i,'.

\,\
,l

,,.,# ,qqpnTt woNosoBo

Diundangkan di

IPAl
f..,.

[,]

,,it

t;
:,

Wonosobo

NOSOBO

i
I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO N.OMOR
::
NoMOR ...,r,.
sERr...

3..

,l'

-.30 TAHUN 2003

FENJEISSAN

RANCANGANPERATURANDAERAHKABUFIATENWoNoSoTo
NOMOR

7 TAHUN 2OA3

TENTANG
PERTANIAN KE NON PERTANIAN
IZIN PERI,JBAHAN PENGGUNAAN TANAH

I.

PENJELASAN UMUM

DalamrangkalebihmeningkatkanUpayamelakukanpencegahan.dan
tanah-tanalr penanlan produktif ke non
pengendalian perubahan. p"nggrnaan'i"*rfin
meningkatnya kebutuhan tanah untuk
pertanian sehubungan dengan
perumahirr, usaha perdaganganllasa serta
kepentinga" inOrstri-lpabrik/perrrrnrrn,
tujuan pemerintah dalam
fasilitas urnum yang pada akhirnya akan mempengaruhi
u

meningkatkan produksi pertanian '
salah seitu diantarunya
Arah dan kebijalsanaan pembangunan rlaerah

adalahpenluditingkatkannyapendayagunaanddnpemanfaatantanahuntuk
yan,g lebih' merata' Untuk itu perltt
mewujudkan kesejahteraan ,Ityrr"iri
din 'tata guna tanah' sdhingga
dikembangkan perencanaan trt, irrng
bertlagai lenis penggunaan tanah
dapat terroJfin"ri
pemanfaatan tarian
-memetinara
alam dan' liigkungan serta mencegah
Xelestarian "it"t'
dengan tetap
,masyarakat dan kepentingan
penggunaan tanah yang ,"rrgik;n kepentingar,
BerdasarkaninstruksiMenteriDalamNegerirygTg,12Tahun.1992

secarJ produktif ' dan berdasarkan
tentang eenertiOan dan penOayig**-trnah Tin'gkat I Jawa
Tengah Nomot
instruksi Gubernur Gubernur ,f,![1|g Daerah
renigqlqan lanlh Pertanian ke
s90/107/1g8s tentangpenceganan'Feruoanan
perlu
Pemerinttii, Kabupaten Wonosobo
Non pertanian yang tidak tert<en;ati, maka
tersebut
pfrrirrrn daerah., Peraturan Daerah
mengadat<an pengaturan oaram
pemerintah
aparat
bagi masyarakat dan
adalah untuk,iemlerifan landasrh h'X"
pembinaan clan pengawasan penggunanan
dalam usaha meningkatkan penertibrn,
program surasembada pangan maupun
tanah-tanah p*rtrnLn dalam rangka
tri'JuP sekaligus sebagai upaya
pelestarian ,..lrO"1 daya alam dai tingkungan
iinarapkan akan dapat meningkatkan
meningkatkan pendapatan ar"irf,, t"nin-gga
yang sejuk bagi perkembangan
pertumbuhan ekonomi serta ,"*r,rJki,i ini*
dunia usaha
.

Selanjutnyadalampelaksanaannya,pemberianizinperubahan
-nnn
pertanian teirsebut harus memperhatikan
l"
pengguna"n i*in iertanian
tarta ruang kota masing- masing
detail
rencana umum. tata ruang rota i*n*n,
yang
diubah penggunaannya
kecamat*n r"rrri o"ngrn-tokasi tanah

]

II. PENJEI.ASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal

1

Pasal 2 aYat

:

(1)

:

cukup jelas

.

ke. non

lzin perubahan pengguna:an '"anah pertanian
kebutuhan
lr;;;;; tirlak melebihi standar perubahan
G;Jil vrns
'peiuntukxannyaj,
sedangkarr
i.;;;i
--ieirinke. non perta.nian,di, dieralt
penggunaan tana-h- n"'t"ii'1
dari standar kebut'uhan
yang luas trnrn;-vr
oleh Bupati

izin diberikan
i,"iintrrf.annya Oiriiit"tneindiri,.
dari panitia
pertimbangan
I
setelah *"tnp"i[rtix"n

pertimbangan perubahan perggunaan tanah pertanian ke
non pertanian yang dibentuk oleh Bupati .
Ketentuan mengenai tatacara dan syarat-syarat
permohonan izin diatur berdasarkan lnstruksi Gubemur

Ayat (2)

Kepala Daerah Tingkat

I

Jawa Tengah Nomor

:

590/10711985 Jo. Surat Edamn Kepala Direktorat Agraria
Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 590/256/1985
tanggal 29 Juni 1985 perihal petunjuk teknis instruksi
gubernur Nomor: 590/107l1985 Felaksanaan pemberian
izin perpedoman pada surat edaran Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31
Oktober 1994 Nomor : 46G-3346 dan surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Nomor:
Agustus
Tengah tanggal

18

400.026134133194

Pasal 4

Pasal 5 s/d Pasal 11

:

1994

.

Penetapan besarnya biaya izin dibedakan atas tanah yang
berasal dari sawah dan tegalan, dimaksudkan disamping
untuk menyesuaikan dengar perbedaan tarif harga dasar
tanah berdasarkan pada masing-masing golongan / jenis
tanah berlaku, juga dimaksudkan sebagai upaya preventif
untuk untuk mengurangi mmningkatnya pemakaian tanah'
persawahan guna keperluan industri/pabriklperusahaan,
mingingat adanya perbedaan biaya yang cukup menyolok.
Pengertian kavling adalelh bagian tanah yang dipetakpetak dalam ukuran tertenttt oleh pemerintah yang telah
diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dengan kata lain pemetakan
tanah yang dilakukan bukan oleh pemerintah termasuk
pengertian non kavling
cukup jelas

