F=RATURAN BUPATIKARNGANYAR
T.IOMOR I.S

TAHUN2OO8

TENTANG
PEMBANGUNANDAN PENATAANMENARATELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KARANGANYAR
DENGANRAHMAT.TUHAN
YANGMAHAESA
BUPATIKARANGAYAR.
Menimbang

:4.

bahwa perkembanganfasilitas telekomunikasiyang semakin
meningkat,mendorongterjadinya peningkatanpembangunan
menaratelekomunikasi;
b . bahwa guna menjamin keselamatan masyarakat, menjaga
kelestarianlingkungan,estetikaruang dan wilayah,maka perlu
dilakukan penataan dan pembangunaninfrastruktur menara
telekomunikasi;
bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari
penyelenggaratelekomunikasibaru, dan perluasan cakupan
dari penyelenggara telekomunikasi lama maka perlu
pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara
pengaturan pembangunan menara telekomunikasi bagi
penyelenggaratelekomunikasi;
d . bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan PeraturanBupati;

Mengingat

.

1 . Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950tentangPembentukan
Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2 . Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penatdan
Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N6mor 4725);
3 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikgpj(lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1999 Nomor' 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3881);
4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20OZ tentang Gedung
Bangunpn(LqmbaranNegara RepubliklndonesiaNomor 4377,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor, 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 32 Tahun
2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
108, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor
4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
PenyelenggaraanTelekomunikasi(LembaranNegara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
l"legaraRepublikIndonesiaNomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
108, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor
3981);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Karanganyar
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
KabupatenDaerah Tingkat ll Karanganyar(Lembaran Daereh
KabupatenDaerahTingkat ll KaranganyarTahun 1999 Nomcr
135 Sen D. 112),sebagaimanatelah diubahdenganPeraturan
i-:-;,,i, lir.L,;p:tenKaranganyarNomor 6 Tahun 20011
tentang
Perr:i:rahan
Kesatu atas PeraturanDaerah KabupatenDaerah
Tingkat !l Karanganyarnomor 2 tentang RencanaTata Ruang
Wilayah Kabupaten Karanganyar'
{L+mbar;'* ilr:ni'air
KabupatenKaranganyar
Tahun2003 Nomor 10 Seri F.4);
9. PeraturanDaerah KabupatenKaranganyarNcrmor19 T+hrrn
20(.!6 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dalam
Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
K.cbupaten
Karanganyar
Tahun2006 Nomor 19);
10.PeraturanBupati KaranganyarNomor 448 Tahun 2006 tentarig
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rei.iibi.isi',zi;i
MendirikanBangunan(Berita Daerah KabupatenKaranganyar
Tahun2006 Nomor39);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN MENARA T'ELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
KARANGANYAR
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal1
DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan:
1. Daerahadalah DaerahKabupatenKaranganyar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.
3. BupatiadalahBupatiKaranganyar.
4. Badari Usaha Milik Negara yang selanjutnyadisebut BUMN
adalahBadan Usahayang keseluruhanmodalnyadimilikioleh
Negara;

disebutBUMDadalahBadanUsaha
5. BadanUsahaMilikDaerahyangselanjutnya
yangkeseluruhan
Daerah.
modalnyadimilikiolehPemerintah
6. Kepala KantorPelayananTerpaduadalah KepalaKantor PelayananTerpadu
Karanganyar.
Kabupaten
pengiriman
dari
dan ataupenerimaan
adalahsetiappemancaian,
7. Telekomunikasi
isyarat,tulisan,gambar,suara dan
setiapinformasidalambentuktanda-tanda,
lainnya.
bunyimelaluisistemkawat,optik,radioatausistemelektromagnetik
penyelenggaraan
untukmeteorologi
telekomunikasi
khususadalah
8. Telekomunikasi
dan geofisika,televisisiaran,radio siaran,amatirradio,komunikasiradio antar
penduduk,dan penyelenggaraan
telekomunikasikhusus instansi Pemerintah
tertentu/swasta.
9. Menaraadalahbangunankhususyangberfungsisebagaisaranapenunjanguntuk
yang desainatau bentukkonstruksinya
peralatantelekomunikasi
menempatkan
penyelenggaraan
telekomunikasi.
dengankeperluan
disesuaikan
yang
berfungsi
sebagai penunjangjaringan
adalah
menara
10.MenaraKhusus
khusus.
telekomunikasi
yangdigunakansecarabersama11.MenaraBersamaadalahmenaratelekomunikasi
samaolehPenyelenggara,Telekomunikasi.
yang hanyadigunakanoleh satu
12.MenaraTunggaladalahMenaraTelekomunikasi
penyelenggara
unikasitelekomu
nikasi.
telekom
yang bangunannya
rangkaadalahmenaratelekomunikasi
13.Menaratelekomunikasi
yang
menyatukannya.
simpul
untuk
diikatolehberbagai
merupakan
rangkabaja
yang bangunannya
14.Menaratelekomunikasi
tunggaladalahmenaratelekomunikasi
rangkayangmengikat;
tunggaltanpaadanyasimpul-simpul
berbentuk
koperasi,badanusahamilik
Telekomunikasi
adalahperseorangan,
l5.Penyelenggara
dan
daerah,badanusahamiliknegara,badanusahaswasta,instansipemerintah,
keamanannegara;
instansipertahanan
l6.PenyediaMenaraadalah badan usaha yang membangun,menyediakanserta
menyewakan Menara Telekomunikasiuntuk digunakan bersama oleh
Penyelenggara
Telekomunikasi
;
lT.PengelolaMenaraadalah badan usaha yang mengelolaatau mengoperasikan
pihaklain;
Menarayangdimilikioleh
utamayangberfungsi
lS.Tran5misi
utama(backbone)
adalahjaringantelekomunikasi
sebagaijaringanpenghubung
utama.
jasa orangperseorangan
atau badanusaha
l9.KontraktorMenaraadalahpenyedian
yarlg dinyatakanhhli yang profesionaldi bidangjasa konstruksipembangunan
suatu
kegiatannya
untukemweujudkan
menarayang mampumenyelenggarakan
pihak
perencanaan
lain; i
hasil
menarauntuk
yang
telekomunikasi
20.Jarln$dnUtdma adalahbagiandari jaringaninsfrastrukttrr
ydngberfungsisebagai
men$hUbun$kan
berbagaielemenjaringdntelekomunikasi
Cenrdltrunk,lVlobileSwitchingCenter(MSC)ddn Ease .Sfafisf,cCohtroller(BSCJ:
21.SurdtKeteran$anMembangunMenaraTelekomunikasi
adalahlzin Khusu$yang
diberikanuntukmelakukan
kegiatanmembangun
menaratelekomunikasi.
yang menyetu
22.Bangunangedungadalahwujud fisik hasil p€kerjaankorlstrUksi
dengdrttempatkedudukannya,
sebagianatarlseluruhnya
bbradadi atasdan/atau
di ddlarntanahdan/ atau air, yang berfuhgsisebagaiternpetmanusiamelakukan
kegiatah,baik hunianatau tempattlnggdl,kegiatankedgdrhaan,
kegiatanusaha,
kegiatansosial,budayamaupunkegiatankhusus.
23.Bangurtanadalahwujud fisik hasil pekerjaankonstruksiyang menyatudengan
tempatkedudukannya,
sebagianatauseluruhnya
beradadi atasdan/ataudi dalam
tanahdan/atauair,yangberfurrgsi
sebedeitdrnpatmanusidfnelakUkan
kd$iatan.
24.BarangDaerdhadalahsemuakekayaandtauAssetPemerlrttah
Deerah,baikyang
dimilikimaupundikuasai,yang berwujud,yang bergerakmaupuntidak bergerak
besertabagian-bagiannya
ataupunyang merupakansatuantertentuyang dapat
dinilai,dihitung,
diukuratauditimbang.
25.Penyelenggara
telekomunikasiadalah perseorangan,badan hukum, instansi
jasa telekomunikasi,
jaringantelekomunikasi
pemerintah
yang menyelenggarakan
kegiatannya.
dantelekomunikasi
khususyangmendapatizinuntukmelakukan
26.Kamuflaseadalah penyesuaiandesain bentuk menara telekomunikasiyang
diselaraskan
denganlingkungan
di manamenaratersebutberada.

.

zT.KawasanKeselamatanOperasiPenerbanganyang selanjutrrya
disebut KKOP
adalahtanahdan/atauperairandisekitarbandarudarayang dipergunakan
untuk
kegiatanoperasipenerbangan.
yang merupakanperwujudan
28.BangunanPelengkapadalahhangunan-bangunan
jaringan
fisikyangtidakdihunimanusiayangberfungsisebagaisaranapenunjang
utilitas antara lain saluran pipa, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara
telekomunikasi
dan listrik,panel listrikdan telekomunikasi
serta lainnyayang
beradadi atastanah.di bawahtanahdandidalamlaut.
BABII
MAKSUDDANTUJUAN
Pasal2
Pembangunandan PenataanMenara diselenggarakan
dengan maksud menata,
mengatur,dan
mengendalikan
menaratelekomunikasi
di daerah.
Pasal3
Pembangunan
dan PenataanMenaradiselenggarakan
dengantujuan:
a. memberikan
kepastian
hukum;
b. menjagakawasandaerahtetaplestari,indah,bersihdantetapmenjagaestetika;
c. mampumendukung
kehidupan
ekonomidankegiatanPemerintahan;
d. dapatmemenuhikebutuhan
masyarakat
di bidangtelekomunikasi.
Pasal4
Pembangunanmenara merupakanalternatifterakhir untuk penempdtanantena
apabilatidakterdapatsaranalainyangdapatditempatkan
antenatelekomunikasi.
BABllt
PERSEBARAN,
BENTUKDANKETINGGIAN
MENARA
BagianKesatu
Persebaran
MenaraTelekomunikasi
(1) Persebaranmenara oiuag; dalam :"X?'.:." dan harus memperhatikanpotensi
ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaianjasa telekomunikasiserta
(KKOP)yang disesuaikandengan
KawasanKeselamatan
OperasiPenerbangan
kaidahpenataanruangkota,keamanan,dan ketertiban,
lingkungan,
estetikadan
pddaumumnya.
kebutuhan
telekomunikasi
(2) Penetapantitik lokasipersebaranmenarasepertitersebutpdda ayat (1) pasal ini
yangberlaku
disesuaikan
denganketentuan
Pasal6
(1) Bupatimembentuk
Tim SurveyPersebaran
MenaraTelekomunikasi.
(2)Tim Surveysebagaimana
padaayat(1) pasaliniterdiridariunsur:
disebutkan
a. BAPPEDAsebagai
Ketua;
b. KantorPelayananTerpadusebagaiSekretaris;
c. DPU& LIAJ Kabupaten
Karanganyar
sebagaiAnggota;
d. SatuanPolisiPamongPrajasebagaiAnggota;
e. DinasLingkungan
HidupsebagaiAnggota;
f. BagianHukum,Organisasidan
TataLaksanaSetdasebagaiAnggota.
(3) TugasTim SurveyPersebaran[vlenaraTelekomunikasi
adalah:
a. melakukanSrtrveyLokasidalam rangkapengaturandan penetapanLokasi
persebaran
menaratelekomunikasi;
b. menetapkan aturan zonanisasi persebaran menara telekomunikasi
berdasarkan
surveylokasi;
c. memberikanrekomendasipenetapanlokasi terhadap operatoryang akan
pembangunan
melaksanakan
menaratelekomunikasi

Pasal7
Hasil Survey Zona yang dilakukan oleh Tim Survey Persebaran Menara
Telekomunikasi
ditetapkan
denganKeputusan
Bupati.
BagianKedua
BentukMenara
Pasal8
(1) Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku guna menjamin
keamanan lingkungandengan memperhitungkanfactor-faktoryang menentukan
kekuatandan kestabilankonstruksiMenara,antara lainL
a. tempaVspace penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
penggunaanbersama;
b. ketinggianmenara;
c. strukturmenara;
d. rangkastrukturmenara;
e. pondasimenara;
f. kekuatanangin.
(2) Menara diklasifikasikandalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi
tunggal dan menara telekomunikasirangka, yang desain (bentuk) konstruksinya
disesuaikandengan peletakannya.
(3) Bentukdesain konstruksi dan spesifikasipondasisebagaimanadimaksudayat (1)
pasalini disesuaikan
dengansondirtanahyang dibuktikanhasilLaboratorium
Pasal 9
(1) Menaraharusdilengkapisaranapendukungdan identitashukumyangjelas.
(2) Sarana pendukungsebagaimanadimaksudpada ayat (1) harus sesuai dengan
yang berlaku,antaralain:
ketentuanperundang-undangan
a. pentanahan(grounding);
b. penangkalpetir;
c. catu daya;
d. lampuhalanganpenerbangan;
e. markahalanganpenerbangan.
(3) tdentitashukum menarasebagaimanadimaksudpada ayat (1) antaralain:
a. nama pemilikmenara,
b. lokasimenara
c. tinggimenara;
d. tahunpembuatan/pemasangan
menara;
e. kontraktormenara;
f. bebanmaksimummenara.
BagianKetiga
KetinggianMenara
Pasal10
(1) KetinggianN4enaraTunggal paling tinggi adalah 42 (empat puluh dua) meter dari
permukaantanah.
(2) KetinggianMenara Bersama paling tinggi adalah 72 (tuluh puluh dua) meter dari
permukaantanah.
P a s a l1 1
pembangunan
Untuk kepentingan
menara khusus yang memerlukankriteria khusus
seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran,
navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio
komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraantelekomunikasikhusus instansi
pemerintahtertentu/swasta serta keperluantransmisijaringan telekomunikasiutama
(backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
peraturanini.

BABIV
MENARATUNGGAL
Pasal12
(1)PembangunanMenara tunggal harus mendasarkanpada ketentuanteknis
bangunan.
(2) Penyelenggara
telekomunikasi
diwajibkanmenyampaikan
rencanapenempatan
antena/menara(cellplanntng)kepadaBadanPerencanaan
Pembangunan
Daerah
untuk disesuaikandengan pola persebaranmenara PemerintahDaerah dan
mendapatkan
rekomendasi
dariTimSurveyPersebaran
Menara.
(3) Penyelenggara
telekomunikasi
diwajibkanmenyampaikanlaporan analisa dari
konsultan/pihakterkait yang menyatakan bahwa penempatan menara
telekomunikasi
dilokasitersebuttidak akan mengakibatkan
gangguanterhadap
gangguantelekomunikasi
kesehatan,
dan radiosertagangguanterhadapalat-alat
elektronik.
Pasal't3
Jarakpenempatan
antarmendratunggalminimaldalamradius5 (lima)kilometerdan
beradadiwilayahdesa yangberbedadalamtiappenempatannya.
Pasal14
(1) Pembangunan
Menaratunggalharusmemperhatikan
faktor estetika,lingkungan
dansosialekonomi
masyarakat
.
(2) Menaratunggaldiharapkanmenjadialternatif terakhirpenempatanMenaradi
Kabupaten
Karanganyar.
Pasal15
(1)Pembangunan
Menaratunggaldiperbolehkan
denganluasanminimal500 m2
(limaratusmeterpersegi)dan menyediakan
ruanghijausebesar30 % (tigapuluh
persen)dalamluasantersebut.
(2) Penrbangunan
Menaratunggaltidakdiperbolehkan
di dalamkarr'rasan
ramaihunian
penduduk.
(3) Kawasanramaihunianpenduduksebagaimana
disebutkanpadaayat (2) pasalini
didefinisikan
sebagaikawasandenganminimal30 (tigapuluh)rumahdalamradius
200 m2(duaratusmeterpersegi)diri Menaratungga[
Pasal16
Jika kebutuhanmenaraberdasarkan
kajianbersamaantaraPemerintahDaerahdan
penyelen$gara
telekomunikasi,
ternyatamerupakansuatu keharusan,maka untuk
menjagaestetikakota dan mengurangibebanpada menara,penempatan
perangkat
radiolinkagardisubstitusi/diganti
jaringankabeltelekomunikasi
denganmenggunakan
yang tersediadan harusdijadikanMenarabersamayang digunakanminimaloleh 3
(tiga)penyelenggara
telekomunikasi.
BAB V
MENARA BERSAMA
BagianKesatu
PrinsipPengunaanMenara Bersama
P a s a l1 7
(1) Dalam upaya meminimalkanjumlah menara telekomunikasidi Kabupaten
Karanganyar, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan
menggunakankonstruksimenara telekomunikasibersama yang digunakan oleh
minimal3 (tiga)penyelenggaratelekomunikasi.

(2) PenyelenggaraTelekomunikasiyang memilikiMenara, PenyediaMenara dan/atau
Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan
praktekmonopolidan persainganusahatidak sehat.
(3) Penyelenggaratelekomunikasidiwajibkan menyampaikan rencana penempatan
antena/menara (cell plannlng)kepada Badan PerencanaanPembangunanDaerah
untuk disesuaikandengan pola persebaranmenara.
BagianKedua
PemanfaatanMenara
P a s a l1 8
(1) Penyelenggaratelekomunikasiyang memilikiMenara, PenyediaMenara dan/atau
Pengelola Menara harus menginformasikanketersediaankapasitas Menaranya
kepadacalon penggunaMenarasecaratransparan.
(2) Penyelenggaratelekomunikasiyang memiliki Menara, PenyediaMenara dan/atau
Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan
calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan
penggunaanMenaradengantetap memperhatikankelayakandan kemampuan.
(3) Kajianstruktursebagaimanadimaksudayat (1) terdiridari :
a. PerhitunganKonstruksiBaja;
b. PerhitunganKonstruksiPondasi;
c. Hasil PenyelidikanTanah (Sondir)
BagianKetiga
PemanfaatanMenaraKhusus
P a s a l1 9
(1)Menara khusus yang saat ini digunakan untuk keperluantelevisi siaran, bersifat
sementara.
(2) Apabila telah tersedia menara baru yang dapat digunakansecara bersama-sama
untuk menampung perangkat pemancar (tranceive) maka penyelenggara
telekomunikdsi televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya
(tranceiver)ke sarana tersebut.

BAB VI
PENYEDIAJASA TELEKOMUNI
KASI
Pasal20
(1) PenyediaJasa SaranaTelekomunikasiterdiriddri
:
a. PenyediaJasa Perorangan;
b. PenyediaJasa BUMD;
c. PenyediaJasa BUMN;
d. Penyedia Jasa Badan Usaha Swasta.
(2) PenyediaJasa sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) pasal ini harus memilikiizin
jasa telekomunikasidari menteriyang berwenang.
penyelenggaraan
(3) Dalam hal PemerintahKabupatenatau Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk
melakukanusaha pembangunandan pengelolaanmenara telekomunikaibersama
dapat bekerjasamadengan Pihak Ketigadengan prinsipsalingmenguntungkan.
(4) Penyediaan menara bersama yang titik lokasinya bukan merupakan barang
daerah,dapat dilakukanoleh swasta.
(5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Pasal
ini, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai permintaan dari
penyelenggaratelekomunikasitelekomunikasiyang meliputi:
a. kajiantekniskebutuhancakupan(coverage),
b. titik-titiklokasi (koordinat)dengan berpedomankepada pola pesebaranmenara
rancanganbangunanmenara,

c. alternatifpenempatanantenadan
d. kajianterhadappengusahaannya(busrnessp/an) dengan melibatkanpemangku
kepentingan (stakeholder).
(6) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selesai
dilaksanakanterutama dalam hal pesebarantitik lokasi (koordinat)menara, maka
hasil kajian tersebut wajib disampaikankepada Bupati untuk ditetapkansebagai
acuan penempatanlokasimenara.

BAB VII
IZIN MENARA
Pasal21
(1) Penempatantitik menaratelekomunikasiharus mendapatkan izin penempatantitik
lokasimenarayang kemudiandisebutlzin MenaraTelekomunikasi.
(2) lzin Menara seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(3) Bentukdan isi lzin Menarasebagaimanatersebut dalam Lampiran.
(4) Dengan dikeluarkannya lzin Menara, Pemohon wajib memberikan
kontribusiil<ompensasi
dalam bentuk insentif ataupun disinsentifkepada Daerah
penggunaan
atas
zona udara/ frekuensipada lokasi pembangunanmenara untuk
mendukungpendapatanaslidaerahsesuaijangkawaktu izinyang diberikan.
(5) lzin Menara Telekomunikasi berlaku selama penyedia jasa telekomunikasi
beroperasidan wajib daftar ulangsetiap 5 (lima)tahun sekali
(6) lzin Menara Telekomunikasi dikelompokkanmenjadi lzin menara Telekomunikasi
untuk menara telekomunikasitunggal yang kemudiandisebut lzin Menara tunggal
dan lzin Menara telekomunikasiuntuk menara telekomunikasibersama yang
kemudiandisebutlzin Menara Bersama.
(7) lzin Mendra bersama dikeluarkan hanya untuk menara telekomunikasibersama
yang digunakanoleh 3 (tiga)penyelenggaratelekomunikasi.
(8) Untuk menara telekomunikasibersarna yang digunakan oleh lebih dari 3 (tiga)
penyeleng$ara telekomunikasi, wajib mengajukan lzin Operasional bagi
penyelenggaratelekomunikasikeempatdan seterusnya.

.

BAB VIII
MEKANISMEPERIZINAN
BagianKesatu
Jenis-jenislzin
Pasal22

(1) Setiappembangunan
menarawajibmemiliki:
a. Rekomendasi Tim Survey persebaran menara telekomunikasi Kabupaten
Karanganyar;
b. lzin MendirikanBangunan(lMB);
c. lzin Gangguan(HO); I
d. lzin Reklame(PapanNama);dan
e. lzin MenaraTelekomunikasi.
(2)Setiap penambahanpenyelenggaratelekomunikasipada Menara Bersama wajib
mengajukanlzin OperasionalPenyelenggaratelekomunikasi

BagianKedua
JangkaWaktu lzin
Pasal23
(1) Jangkawaktu izinsebagaimanadimaksuddalam Pasal22 ayat (1) hurufb,c, dan d
sesuai peraturanperundanganyang berlaku.
(2) Jangka waktu izin sebagaimanadimaksuddalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah
5 (lima)tahundan dapatdiperpanjang
kembali.

Pasal24
Jangka waktu izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah 5 (lima)
tahun dengan perkecualianizin akan berakhirbersamadengan berakhirnyamasa izin
menara telekomunikasibersama, apabila pengelolamenera telekomunikasibersama
tidak memperpanjangmasa izinnya.
BagianKetiga
Tata Cara lzin
Pasal25
(1) Tata Cara untuk mendapatkanizin sebagaimanadimaksuddalam Pasal22 adalah
sebagaiberikut.
a. Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus
diajukansecaratertuliskepada Bupatic.q KepalaKantorPelayananTerpadu;
b. Kantor Pelayanan Terpadu mengadakan koordinasi tim untuk memperoleh
rekomendasi;
c. Atas dasar rekomendasitersebut, pelmohonan izin dapat dilanjutkandengan
dilampiripersyaratanyang telah ditentukan
(2) Rekomendasitim Surrey didasarkanpada KeputusanBupati tentang Persebaran
Menara dan ketentuan lain yang berhubungan dengan tetap memperhatikan
kelestarianlingkungandan tata ruangwilayah.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai
berikut:
a. Gamba:' konstruksi
b. Perhitungan dan hasil penyelidikan tanah (sondir) yang disyahkan oleh
laboratoriu
m terakreditasi;
c. Suratkuasayang sah dari perusahaanapabiladiurusoleh pihaklain;
d. Bukti kepemilikantanah dan atau perjanjiansewa menyewa;
e. Rencana Tata Letak Bangunan(RTLB) dari Dinas PekerjaanUmum dan Lalu
LintasAngkutanJdlan;
f . Gambarteknis,meliputi:
1) peta lokasi;
2) peta situasi;
3 ) d e n a hb a n g u n a n1 : 1 0 0 ;
4) tampak,potongan,rencanapondasi1: 100;
5) perhitunganstruktur/konstruksi;
6) uji penyelidikan
tanah;
7) grounding(penangkalpetir).
g. Surat Rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, jika
menara telekomunikasiyang dimohon berada pada kawasan keselamatan
operasipenerbangandi sekitarBandaraUdara;
h. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan(UPL)dari instansiyang berwenang;

i. AnalisisMengenaiDampakLingkungan
(AMDAL)untukmenaratelekomunikasi
pemancarradiodan televisilokalyang beradadi atas lahanlebihbesaratau
samadengan1 (satu)hektar;
j. KajianteknisdariKonsultan
Konstruksi
Bangunan;
k. lzin MendirikanBangunan (lMB) bangunan gedung, apabila menara
telekomunikasiyang
dimohondidirikandi atasbangunangedung;
l. Surat persetujuan
dari warga di sekitarlokasimenaratelekomunikasi
dalam
radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara dan diketahuioleh Kepala
Kelurahan/
Desadan Camat setempat;
m. MembayarRetrihusilzin Gangguan(HO) sesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan
yangberlaku;
n. Membayarretribusiizin mendirikanbangunan(lMB) dengan harga satuan
bangunan dan gedung menara telekomunikasiyang ditetapkan oleh
dinas/instansi
terkaitsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
yangberlaku;
o. Membayarpajakreklame(papannamaperusahaan)
sesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan
yangberlaku;
p. Surat pernyataanbersediamembongkaratas biaya sendiriapabilamenara
sudahtidakdifungsikan
lagidikemudian
hari.
(4) Berdasarkan
hasilrekomendasi
tim survey,lMB, lzin Gangguandan kelengkapan
lainnyasesuaiketentuanayat (3) di atas , selanjutnyadikeluarkanizin Menara
olehKepalaKantorPelayanan
Terpadu.
(5) lzin Menarasebagaimana
dimaksudayat(4) berlakuselama5 (lima)tahununtuk
Menarabersama,maximum5 (lima)tahununtukrnenaratelekomunikasi
khusus.
(6) Tata cara untukmendapatkan
lzin OperasionalPenyelenggara
Telekomunikasi
padapenambahan
penyelenggara
telekomunikasi
MenaraBersamasebagaimana
tersebutdalamPasal22 ayat(2) adalahsebagaiberikut:
a. Suratkuasayangsahdariperusahaan
apabiladiurusolehpihaklain;
b. Fotocopy
AktaPendirian
Perusahaan;
c. FotocopylzinMenaraBersama;
d . KajianteknisdariKonsultan
Konstruksi
Bangunan;
e . Rekomendasi
dariPengelola/Pemilik
lzinMenaraBersama;
f. Membayarpajakreklame(papannamaperusahaan)
sesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan
yang berlaku;
g. Surat pernyataan bersedia membongkar atas biaya sendiri apabila menara
sudah tidak difungsikan lagi dikemudianhari;
h. Bersediamembayarbiaya insentifdan disinsentifkepadadaerah.
BagianKeempat
BangunanTambahan
Pasal26
Penambahanbangunan pelengkapseperti shelter dan lain-laindilokasisekitar tanah
yang telah berizinwajib dilengkapidenganperizinansesuai ketentuanyang berlaku.
BagianKelima
AsuransiMenara
Pasal2T
(1) Setiap menara telekomunikasiyang dibangun di Daerah wajib diasuransikanoleh
pemiliknya.
(2) Asuransisebagaimanadimaksudayat (1) diperuntukkanbagi seluruhdampak yang
ditimbulkan oleh keberadaan menara tersebut terhadap manusia, hewan,
tumbuhan-tumbuha
n maupun harta benda masyarakat.

PEMBINAAN,
PENGA',fA?il
DANPENGENDALIAN
Pasal28
(1) Pembinaan,pengawasandan pengendalian
menaratelekomunikasi
secaraberkala
dilakukanoleh KantorPelayananTerpadu.
(2) Setiap operator dan operator menara telekomunikasiwajib memberikan laporan
operasionalmenaratelekomunikasiyang dikelolaoleh KantorPelayananTerpadu
setiap1 ( satu )tahun sekalibulanpertamatahunberikutnya.
(3) Dalam rangkapengendalianpembangunanmenaratelekomunikasi,setiapoperator
menara telekomunikasidiwajibkanmenyerahkanrencana pembangunanmenara
telekomunikasi 1 (satu) tahun mendatang kepada Kepala Kantor Pelayanan
Terpaduyang diterimaselambat-lambatnya
bulanke-10tahunberjalan.
BAB X
KETENTUANPERALIHAN
Pasal29
Menara telekomunikasiyang telah dibangun dan izinrrya masih berlaku, tetap
diperkenankan
berdirisampaihabismasa berlakuizinnya.
BAB XI
SANKSI
Pasal30
Menara telekomunikasiyang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanaditetapkan
dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
BAB XII
KETENTUANPENUTUP
Pasal31
PeraturanBupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiaporang dapat mengetahuinya,
pengundanganperaturanini
memerintahkan
dengan penempatannyadalam BeritaDaerahKabupatenKaranganyar.
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