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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR ^ TAHUN 2009

TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Dl KABUPATEN BOYOLALI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan
fasilitas dan layanan telekomunikasi semakin meningkat, sehingga 
mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara 
telekomunikasi di Kabupaten Boyolali;

b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan 
estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, 
perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian 
menara telekomunikasi sesuai dengan kaidah tata ruang di Kabupaten 
Boyolali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

5. Undang-Undang.................
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8.

9.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4077);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

17. Undang-Undang
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17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengunaan 
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);

29. Peraturan Pemerintah



-V -4-

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D 
Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 
Nomor 7 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 93);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN 
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BOYOLALI.

MENARA

BAB
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 
sistem elektromagnetik lainnya.

5. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai 
penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi 
dan dapat digunakan secara bersama.

6. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang 
digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

7. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan 
untuk kegiatan manusia.

8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya maupun kegiatan khusus.

9. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara 
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

11. Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah tim ahli yang 
ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan 
rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.

12. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya 
disingkat KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara 
dengan batas-batas tertentu di sekitar Bandar udara yang 
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

13. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi 
beserta sarana pendukungnya termasuk mengatur dan menata 
keberadaan menara telekomunikasi.

14. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan 
yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada pemilik menara 
telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara 
telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis yang berlaku.

15. Retribusi i
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang 
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas pemberian perizinan pembangunan menara 
telekomunikasi.
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan retribusi.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang 
terutang.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi.
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 yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah.

27. Asuransi
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27. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang 
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan.

BAB II
ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBANGUNGAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Asas-asas Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 2
Pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas 
keselamatan, keamanan umum, kemanfaatan, keindahan dan keserasian 
dengan lingkungannya.

Bagian Kedua
Tujuan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 3
Pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk;
a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan 

seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi 

di daerah;
c. menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara

telekomunikasi di daerah;
e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber 

pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga
Prinsip Pembangunan Menara Telekomunikasi 

Pasal 4
Pembangunan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai 
berikut;
a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan 

kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil 
ruang untuk menara antena secara efisien dan resiko yang minimal;

b. Pemanfaatan
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b. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi hams 
digunakan seoptimal mungkin, serta digunakan oleh penyelenggara 
atau pemakai yang mampu menggunakan menara telekomunikasi 
secara efisien;

c. Mengedepankan kepentingan masyarakat ketika terjadi permasalahan 
yang ditimbulkan oleh keberadaan Menara;

d. Memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara
telekomunikasi:

e. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara harus mampu 
memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 5

(1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu 
menara bentuk rangka (self supporting), menara bentuk tunggal 
(monopole), dan menara bentuk triangle rangka baja kecil.

(2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.

(3) Selain ketiga bentuk menara tersebut, dimungkinkan untuk digunakan 
jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, 
dan efisiensi ekonomi.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Syarat Keselamatan Menara Telekomunikasi 

Pasal 6
Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi, keselamatan
bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

maka ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara 
disesuaikan dengan aturan zona KKOP dan Restricted Area yang 
berlaku untuk Bandar Udara Adi Sumarmo;

b. Jarak minimum menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas 
tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
1. 20 (dua puluh) meter untuk ketinggian menara di atas 60 (enam 

puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
2. 10 (sepuluh) meter untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam 

puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.

c. Jarak
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2.
3.
4.
5.

Jarak minimum dari batas persil menara adalah 10 (sepuluh) meter; 
Luas tanah minimum untuk menara adalah 100 (seratus) meter persegi; 
Ketentuan mengenai standard dan persyaratan konstruksi bangunan 
menara telekomunikasi dan material menara telekomunikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung 
yang meliputi:
1. Pentanahan (Grounding);

Penangkal Petir;
Catu Daya;
lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light);
Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking); 
dan

6. pagar pengaman.
Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas hukum 
menara yaitu;
1. nama pemilik;
2. lokasi dan koordinat menara;
3. tinggi menara;
4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
5. penyedia jasa konstruksi;
6. beban maksimum menara;
7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat; dan
8. daftar nama pengguna.
Setiap rencana pembangunan menara telekomunikasi yang berdiri 
sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi 
standar minimum;
Pendirian menara telekomunikasi wajib memperhitungkan kekuatan 
dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan 
struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;
Setiap peletakan menara telekomunikasi pada dan atau di atas 
bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan 
struktur bangunan yang akan ditempati;
Setiap penambahan pemanfaatan menara harus disertai dengan 
perhitungan kekuatan dan perkuatan struktur menara.

Bagian Kedua
Syarat Keamanan Menara Telekomunikasi

Pasal 7
(1) Menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas tanah atau air 

beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi minimal dengan 
pagar, agar terlindung dari gangguan, pencurian, perusakan, dan 
sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab 
memanjat menara telekomunikasi.

(2) Ketentuan
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(2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun-bangunan perlindungan 
lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Syarat Kemanfaatan Menara Telekomunikasi 

Pasal 8
Untuk menjamin kemanfaatan menara telekomunikasi maka :
a. Penggunaan menara telekomunikasi harus secara bersama;
b. Jarak minimum antara menara disesuaikan dengan wilayah persebaran 

menara dalam satu kawasan selain kawasan lindung.

1
Bagian Keempat

Syarat Keserasian dan Keindahan Menara Telekomunikasi

Pasal 9
Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara telekomunikasi dengan 
bangunan lingkungan di sekitarnya maka menara harus dibangun dengan 
estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak 
mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 10
Seluruh desain menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 
6 sampai dengan Pasal 9 harus terlebih dulu mendapat Rekomendasi dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi teknik struktur bangunan.

BAB V
PERSEBARAN DAN ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11
(1) Persebaran menara telekomunikasi dalam beberapa zonasi dengan 

memperhatikan potensi dan daya dukung ruang Kabupaten yang 
tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang 
disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Kabupaten, keamanan, 
dan ketertiban lingkungan, keindahan, dan kebutuhan telekomunikasi 
pada umumnya, serta kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik 
tertentu.

(2) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Kawasan bandar udara;
b. Kawasan cagar budaya;
c. Kawasan pariwisata;

d. kawasan
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d. Kawasan hutan lindung;
e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan 

tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
(3) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Zona I untuk kawasan Perkotaan;
b. Zona II untuk kawasan Khusus; dan
c. Zona III untuk kawasan Perdesaan.

(4) Zona-zona yang dilarang untuk didirikan menara telekomunikasi akan 
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku untuk 
menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan 
meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan 
pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatan dini 
bencana, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, 
serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

BAB VI
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 

Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, yang 

secara teknis memungkinkan menara telekomunikasi harus digunakan 
secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan 
pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur dan 
bangunan menara.

(2) Menara telekomunikasi yang telah ada (existing) dan telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, 
serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 11, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau 
lebih secara bersama-sama.

(3) Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama pada menara 
yang telah ada oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan 
setelah pemilik menara telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis 
dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi 
menara.

(4) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) harus dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang berwenang di bidang konstruksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk 
menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis 
menara.

BAB VII
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BAB VII
PEMBANGUNAN, PERIZINAN, DAN PENGELOLAAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi 

Pasal 15
(1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Surat Izin 

Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Bupati.
(2) Pemberian izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan 
tentang penataan ruang.

(3) Pemberian izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi

Pasal 16
Menara disediakan oleh penyedia menara.
Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. penyelenggara telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. 
Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, 
pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun 
menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 17
(1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali;
b. rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali;
c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

(2) Pembangunan menara wajib bepedoman kepada standar Nasional 
Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin 
keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan 
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi 
menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan 
menara sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18
Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap 
pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul 
akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Bagian Ketiga
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(3)

Bagian Ketiga
Tatacara Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 19
(1) Permohonan izin mendirikan bangunan menara diajukan oleh penyedia

menara kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebaaai
berikut;

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri dari:

a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
b. Surat rekomendasi ketinggian bangunan dari Komandan Pangkalan TNI 

Adi Sumarmo dalam bidang perhubungan untuk mengamankan 
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;

c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat 
dan peruntukannya memiliki sifat dan karakteristik tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah 
disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;

e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi 
penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;

f. informasi rencana penggunaan bersama menara;

g. Persetujuan warga (izin lingKungan) dalam radius sesuai dengan 
tinggi menara telekomunikasi yang akan didirikan, dan diketahui 
oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat serta Camat;

h. dalam menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin 
gangguan dan izin genset;

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengacu 
pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta 
tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:

a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, 
tampak, potongan dan detail, serta perhitungan struktur;

b. Spesifikasi teknis pembangunan menara meliputi data penyelidikan 
tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;

c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban 
sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), 
beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, beban 
konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 20
(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan 

dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak dokumen administratif diterima serta dinyatakan 
lengkap.

(2) Dalam
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(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima 
belum lengkap pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi 
kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
dokumen diterima.

(3) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi 
dan/atau dokumen teknis disetujui.

(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi 
darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.

(5) Izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) berlaku tanpa batas waktu.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila:
a. ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara;
b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya 

keputusan, pemegang izin belum mulai mendirikan bangunan;
c. setelah dimulai pembangunan Menara Telekomunikasi, kemudian 

terhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dengan didahului peringatan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

d. izin tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan;

e. ada perubahan atau perpindahan lokasi menara telekomunikasi.
(7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk 

mendirikan atau meneruskan bangunan yang bersangkutan, pemohon 
harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan Izin 
Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang baru.

(8) Apabila tidak berlakunya Izin Mendirikan Bangunan Menara 
Telekomunikasi karena hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
maka biaya yang telah dibayar oleh pemohon tidak dapat diminta kembali.

Bagian Keempat
Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 21
(1) Bupati membentuk Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi

yang bertugas untuk:
a. Menilai kesesuaian pembangunan menara telekomunikasi dengan 

tata ruang;
b. menilai kelayakan rancangan bangunan menara telekomunikasi 

dari sisi struktur, arsitektur, dan tapak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku;

c. menilai kelayakan pemanfaatan menara telekomunikasi pada 
pemasangan awal maupun perpanjangannya;

d. menilai kelayakan bangunan menara telekomunikasi terkait 
persyaratan teknis dan keselamatan apabila ada tambahan beban 
pada konstruksi menara;

e. memberikan
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(2)

e. memberikan basil penilaian sebagaimana tersebut huruf a, b, c, 
dan d kepada Bupati c.q Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan Menara 
Telekomunikasi.

Anggota Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi terdiri dari 
personil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidanginya.

BAB VIII
LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 22
(1) Pembagian Kawasan dalam zona I Kawasan Perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
a. Kelurahan Siswodipuran;
b. Kelurahan Banaran;
c. Kelurahan Pulisen;
d. Desa Karanggeneng;
e. Desa Kiringan;
f. Desa Penggung;
g. Desa Winong;
h. Desa Mudal;
i. Ibukota Kecamatan.

(2) Batasan lingkup Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf i diatur berdasarkan rencana detail tata ruang wilayah kecamatan 
masing-masing dan/atau radius 500 m (lima ratus meter).

(3) Pembagian Kawasan dalam zona II Kawasan Khusus sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut;
a. Kawasan Pariwisata, meliputi:

1. Kecamatan Ngemplak meliputi Desa Sobokerto;
2. Kecamatan Klego meliputi Desa Blumbang;
3. Kecamatan Selo meliputi Desa Klakah dan Desa Samiran;
4. Kecamatan Cepogo meliputi Desa Paras dan Desa Cabean 

Kunti;
5. Kecamatan Boyolali meliputi Desa Kebonbimo;
6. Kecamatan Banyudono meliputi Desa Ngaru Aru dan Desa 

Dukuh.
b. Wilayah Obyek Wisata, meliputi:

1. Obyek wisata TIatar;
2. Obyek wisata Selo Pass;
3. Obyek wisata Pemandian Umbul Pengging;
4. Obyek wisata Waduk Cengklik;
5. Obyek wisata Waduk Bade;
6. Obyek wisata Waduk Kedung Ombo.

(4) Pembagian
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(4) Pembagian Kawasan dalam Zona III Kawasan Perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf c, adalah meliputi 
seluruh wilayah diluar kawasan Zona I dan Zona II.

(5) Perubahan pembagian kawasan dalam Zona I, Zona II, Zona III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh 
Bupati.

BAB IX 

RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi 

Pasal 23
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi 
dipungut pembayaran atas setiap pelayanan dan penerbitan izin mendirian 
bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 24
Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan 
menara telekomunikasi.

Pasal 25
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 
mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 26
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan 
pelayanan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi

Pasal 27
Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 digolongkan dalam Retribusi 
Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 28
Tingkat penggunaan jasa Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi 
didasarkan pada jenis pelayanan dan jenis menara yang diizinkan.

Bagian Keempat
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Bagian Keempat
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29
(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan 
pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan 
memperhitungkan komponen biaya retribusi.

(2) Komponen retribusi meliputi;
a. Biaya Operasional yang meliputi;

1) . biaya administrasi/pengadaan blangko;
2) . biaya pengecekan dan pemetaan;
3) . biaya pembinaan, pengawasan.
Biaya untuk menanggulangi dampak negatif.b.

Bagian Kelima
Cara Menghitung dan Tarif Retribusi

(1)

(2)

(3)

Pasal 30
Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi 
ditetapkan dengan rumus = BO +(KZ x KB x KT x BT).
BO adalah Biaya Operasional sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus 
sepuluh ribu rupiah).
KZ adalah Komponen Zona dengan koefisien
No. Zona Koefisien

1 Zona 1 10,00
2 Zona II 07,00
3 Zona III 05,00

(4) KB adalah Komponen Konstruksi/Bangunan dengan koefisien :
No. Jenis Konstruksi Menurut Bentuk Koefisien

1 Konstruksi rangka baja profil 3,00
2 Konstruksi pipa baja tunggal 2,00
3 Konstruksi triangle rangka baja kecil (untuk 

ketinggian menara maksimal 20 meter) 1,00

(5) KT adalah Komponen ketinggian dengan koefisien
No. Ukuran Tinggi (meter) Koefisien

1 Ketinggian sampai dengan 20 2,00
2 Ketinggian antara 21 sampai dengan 30 4,00
3 Ketinggian antara 31 sampai dengan 40 6,00
4 Ketinggian antara 41 sampai dengan 50 8,00
5 Ketinggian antara 51 sampai dengan 60 10,00
6 Ketinggian antara 61 sampai dengan 70 12,00
7 Ketinggian lebih dari 70 14,00

(6) BT adalah
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(6) BT adalah Biaya Ketinggian dengan biaya standar:

No. Jenis Konstruksi Menara/Koefisien 
Konstruksi Biaya (Rp)

1 Konstruksi rangka baja profil Rp. 500.000,00
2 Konstruksi pipa baja tunggal Rp. 200.000,00
3 Konstruksi triangle rangka baja kecil Rp. 125.000,00

Bagian Keenam 

Wilayah Pemungutan

Pasal 31
Retribusi terhitung dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan 

Pasal 32
(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD 

atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana 

mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh Bupati.

Pasal 33
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 34
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan.
(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati.

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pembayaran

Pasal 35
(1) Kepala SKPD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hah setelah 
saat terutang.

(2) Pembayaran



-19

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD 
Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 
basil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat- 
lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu 
yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan 
menertibkan STRD.

Pasal 36
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
(2) Kepala SKPD dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk 

mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati.
(4) Kepala SKPD dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda 

pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang 
dapat ditertanggungjawabkan.

Pasal 37
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 

diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan 

Tata Cara Penagihan

Pasal 38
(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan 

penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 

peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran atau peringatan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh 

Kepala SKPD.

Bagian Kesepuluh 

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 39
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 

pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
atau

(2) Keberatan
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 41
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan 

STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- 
undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi 
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan retribusi.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan 
ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus 
disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau 
pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan 
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat permohonan diterima.

(6) Apabila
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(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka 
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 42

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belas 

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 43

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila;

a. diterbitkan surat teguran, dan atau;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung.

BAB X
ASURANSI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(1)

(2)

Pasal 44

telekomunikasi yang dibangun di daerah wajibSetiap menara 
diasuransikan oleh pemiliknya.

Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah asuransi terhadap 
kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya 
seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas 
keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapnya.

Pasal
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(1)

(2)

Pasal 45

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial, perusahaan 

pengelola menara telekomunikasi yang memanfaatkan menara di 
daerah berkewajiban untuk memberikan bantuan secara proporsional 
dari keuntungan usahanya.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana 

umum yang ada di sakitar menara telekomunikasi.

BAB XI 

LARANGAN

Pasal 46

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor 
menara dilarang untuk mengadakan kegiatan pembangunan pada lokasi
yang dimohonkan izin, sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 15.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

(1) Menara Telekomunikasi yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 7, dan/atau Pasal 8 dapat dicabut 
izinnya.

(2) Setiap menara telekomunikasi yang tidak diasuransikan oleh 

pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat 
dicabut izinnya.

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 47 dapat dikenakan 
sanksi:

a. Penolakan permohonan, dan;

b. Penyegelan atau penghentian pelaksanaan pembangunan 

dilanjutkan perintah pembongkaran.

(2) Perintah
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(2) Perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas 
diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 
masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Apabila pembongkaran tidak dilaksanakan, maka Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penegakan peraturan 
daerah melaksanakan pembongkaran.

(4) Menara yang telah dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan 
Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran 
Peraturan Daerah ini;

c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran 
Peraturan Daerah ini;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan 
Daerah ini;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat ini;

h. Memotret
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Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
pelanggaran Peraturan Daerah ini;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Penanggungjawab Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan
dengan sengaja tidak melaporkan informasi menara telekomunikasi 
sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dipidana kurungan selama lamanya 
6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 51

Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan 
telah selesai, atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan 
Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan tetapi 
belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini 
ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini.

Pasal 52

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, 
tetapi izin telah habis masa berlakunya, harus menyesuaikan dengan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini selambat- 
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak habisnya izin.

Pasal 53
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Pasal 53
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka;
a. ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan berdasar 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku untuk Izin 
Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

b. semua peraturan perundang-undangan Kabupaten Boyolali yang 
mengatur tentang penataan pembangunan menara telekomunikasi 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 55
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal fS

a^bupati boyolali L

^ SRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal aoqc)

SEKRETARIS DAERAH
kabup/ten boyolali

JARYONO

Tt—A diteliti 
Bag Hk a, HAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2009 NOMOR A

f
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Pasal 53
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan berdasar 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali f Jomor 3 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku untuk Izin 
Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

b. semua peraturan perundang-undangan Kabupaten Boyolali yang 
mengatur tentang penataan pembangjnan menara telekomunikasi 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENIJTUP

Pasal 54
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pe -aturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 55
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintaiikan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI

SRI MOE JANTO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal /S AOcyc^

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

jARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHlJN 2009 NOMOR ^
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Dl KABUPATEN BOYOLALI

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel 
(seluler) masyarakat Kabupaten Boyolali saat ini banyak bangunan menara 

telekomunikasi didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (tower) 

tersebut merupakan sarana pendukung di daerah mengalami pertumbuhan yang 

semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut di satu sisi 
menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Di sisi lain, menara 

komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika 

pembangunan menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, 
keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan 

mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara telekomunikasi di 
Kabupaten Boyolali. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, 
keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu 

menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, 
penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di daerah sebagai bagian 

dari kewenangan bidang penataan ruang kabupaten. Untuk maksud tersebut 
maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi 
merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam 

kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di 
daerah.

‘ HukgjVI

3ETDA KA3 90yQ( ’

II. PASAL
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan 
dan keserasian pada pasal ini adalah :

a. Keselamatan bangun-bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan 

konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di 
sekitarnya.

b. Keamanan bangun-bangunan menara telekomunikasi dari gangguan 

perusakan dan pencurian;

c. Kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan 

telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara 
telekomunikasi:

d. Keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan dan 
lingkungan di sekitarnya;

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas 

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ;

a. Menara bentuk tunggal {monopole) adalah menara telekomunikasi 
yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul 
rangka yang mengikat satu sama lain.

b. Menara bentuk rangka {self supporting) adalah menara
telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat 
oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

c. Menara bentuk triangle rangka baja kecil adalah menara 

telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja kecil 
berbentuk segi tiga yang diikat oleh berbagai simpul untuk 

menyatukannya dan ditopang dengan kabel-kabel.

Ayat (2)

Cukup jelas 

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6
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Pasa! 6

r

Tr

Huruf a.
Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Opererasional 
Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan 
ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan 
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan 
penerbangan.
Ketentuan mengenai KKOP dan Resrticted Area untuk Bandar Udara 
Adi Sumarmo sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara adalah 
sebagai berikut:
1. Pada Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, sejauh 150 

(seratus lima puluh) meter dihitung dari titik tengah Landas Pacu 
tidak diperkenankan mendirikan bangunan/menara kecuali 
dipergunakan untuk membantu navigasi penerbangan

2. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya kecelakaan, karena 
merupakan bagian yang berbatasan langsung dengan Kawasan 
Pendekatan dan Lepas Landas, tidak diperkenankan mendirikan 
bangunan/menara, kecuali dipergunakan untuk membantu 
navigasi penerbangan

3. Pada Kawasan Transisi, sejauh 465 (empat ratus enam puluh 
lima) meter dihitung dari titik tengah Landas Pacu, diperbolehkan 
mendirikan bangunan dengan ketinggian maksimal 45 (empat 
puluh lima) meter, dimana bangunan/menara tersebut hanya boleh 
digunakan untuk membantu navigasi penerbangan.

4. Pada Kawasan Horizontal Dalam, sejauh 465 (empat ratus enam 
puluh lima)meter sampai dengan 4150 (empat ribu seratus lima 
puluh) meter dimana dihitung dari titik tengah Landas Pacu, 
diperbolehkan mendirikan bangunan/menara dengan ketinggian 
maksimal 45 (empat puluh lima) meter untuk kepentingan navigasi 
penerbangan dan atau selain kepentingan navigasi penerbangan.

5. Pada Kawasan Kerucut, sejauh 4150 (empat ribu seratus lima 
puluh) meter sampai dengan 6150 (enam ribu seratus lima puluh) 
meter dimana dihitung dari titik tengah Landas Pacu, 
diperbolehkan mendirikan bangunan/menara dengan ketinggian 
maksimal 145 (seratus empat puluh lima) meter untuk kepentingan 
navigasi penerbangan dan atau selain kepentingan navigasi 
penerbangan.

6. Pada Kawasan Horisontal Luar, sejauh 6150 (enam ribu seratus
lima puluh) meter sampai Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas 
Pacu Bandara yang lain, diperbolehkan mendirikan
bangunan/menara dengan ketinggian maksimal 145 meter untuk 
kepentingan navigasi penerbangan dan atau selain kepentingan 
navigasi penerbangan.

Huruf b
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Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Cukup jelas 

Huruf e
Sebelum ada ketentuan nasional tentang standar konstruksi bangun- 
bangunan menara telekomunikasi, konstruksi dan material menara 
telekomunikasi minimal harus memenuhi The Structural Standards for 
Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures (ANSI/TIA 
222F 1996) yang diterbitkan pada tahun 1996 oleh TIA
{Telecommunications Industry Association)

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas 

Huruf h

Penyelidikan dan analisis tanah minimal yang dilakukan harus 
memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku di bidang konstruksi 
dan atau mekanika tanah yang berlaku sesuai dengan kondisi dan jenis 
tanahnya.

Huruf i.

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
adalah:

Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi mengacu pada SNI 03
- 2847 - 1992 tentang Tata Cara penghitungan struktur beton untuk 
bangunan gedung.

Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan mengacu pada 
SNI 03 - 1727 - 1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan 
untuk Rumah dan Gedung.

- Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur mengacu pada SNI 03
- 1729 - 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk 
Bangunan Gedung.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 7

Ay at (1)
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Ayat (1)
Yang dimaksud bangunan penunjang adalah bangunan yang merupakan 
perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai 
sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, ducting, manhole, gardu 
listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik 
dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah 
tanah dan di dalam tanah 

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perlindungan lain adalah dengan melakukan 
penjagaan keamanan terhadap menara telekomunikasi yang dapat 
diselenggarakan oleh pemilik menara atau bekerja sama dengan pihak 
lain, misalnya masyarakat setempat.

Pasal 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan menara telekomunikasi harus 
secara bersama adalah satu menara telekomunikasi digunakan secara 
bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur 
yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di 
sekitarnya adalah bahwa untuk keperluan estetika, bangunan menara dapat 
bersifat kamuflase/penyamaran yaitu penyesuaian bentuk menara 
telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut 
berada.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud :
a. Zonal Perkotaan adalah kawasan yang ditetapkan dan/atau 

diproyeksikan sebagai pusat ibukota kabupaten dan ibukota 
kecamatan;

b. Zonal Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan 
dan/atau diproyeksi akan mengalami perubahan dan 
perkembangan yang cepat, seperti kawasan wisata, cagar 
budaya; dan

c. Zonal
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c. Zonal kawasan Perdesaan adalah kawasan yang ada di 
pedesaan dan bukan merupakan pusat-pusat perkotaan 
balk di kecamatan maupun pusat kota kabupaten.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) adalah 
jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas. :

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
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Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ay at (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan konstruksi triangle rangka baja kecil 
hanya dapat digunakan untuk menara telekomunikasi dengan 
ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter adalah untuk menara 
telekomunikasi seluler.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
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Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 

Ay at (1)
Yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibilty/CSR) adalah konsep yang menyatakan bahwa sebuah 
perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemiliknya 
(shareholders) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer 
disebut stakeholders perusahaan dalam rnenjalankan tanggung jawab 
mereka terkait dengan lingkungan di sekitar usahanya.

Ayat (2)
Yang dimaksud falisitas dan sarana/prasarana umum adalah segala 
bangunan, fasilitas dan kegiatan yang memiliki kemanfaatan umum 
seperti: jalan, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan kegiatan sosial 
lainnya.

Pasal 46
Cukup jelas 

Pasal 47
Cukup Jelas 

Pasal 48
Cukup Jelas 

Pasal 49
Cukup Jelas 

Pasal 50
Cukup Jelas 

Pasal 51
Sesuai dengan persyaratan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah 
persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dan kepada penyedia 
menara tersebut wajib mengurus surat izin Mendirikan Bangunan Menara 
Telekomunikasi baru.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan izin telah habis masa berlakunya adalah izin tempat 
usaha/izin gangguan (HO) yang telah habis masa berlakunya. Terhadap 
penyedia menara tersebut wajib mengurus izin mendirikan bangunan menara 
telekomunikasi yang baru.

Pasal 53
Cukup Jelas 

Pasal 54
Cukup Jelas 

Pasal 55
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 100
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PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

L

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan 

dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul 
beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan 

(safety), serta memenuhi persyaratan kelayakan (serviceability), selama 

umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi 

bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan 

konstruksinya.

2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh- 

pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja 

selamaumur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban 

muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, 

jamur, dan serangga perusak.

3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh 

gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub 

struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul 

pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.

4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga

apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang 

direncanakan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan

penggunaan bangunan menara menyelamatkan diri.

5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi 

likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan 

mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.

6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan 

pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan 

ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemerinksaan 

keandalan Bangunan Menara.

7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan 

sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan 

menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan 

keselamatan struktur.

8. Perencanaan
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8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara 

seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus 

mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan 

pedoman dan standar teknis yang berlaku.

9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara 

sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara 

harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan 

keselamatan masyarakat dan lingkungan.

10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala 

sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh 

ahli yang memiliki sertifikat.

11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, 
pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai 
dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur 

terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan 

struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa), dan 

beban khusus.

2. Penentuan mengenai jenis, intensitas, dan cara bekerjanya beban harus 

mengikuti:

a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan

b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan dan pembebanan untuk 

rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang 

belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi beton

Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:

a) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding 

bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;

b) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk 

bangunan gedung, atau edisi terbaru;

c) SNI
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c) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan 
blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau 
edisi terbaru;

d) SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi 
terbaru;

e) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton 

normal, atau edisi terbaru; dan
f) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan 

dengan agegrat ringan, atau edisi terbaru.
Sedangkan untuk pelaksanaan dan perencanaan konstruksi beton pracetak 
dan prategang harus mengikuti;
a) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak 

dan Prategang untuk Bangunan Gedung;
b) Metode Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan 

Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan 
Gedung; dan

c) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan 
Prategang untuk Bangunan Gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau 
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 
teknis.

2. Konstruksi baja
Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:
a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk 

gedung, atau edisi terbaru;
b) Tata Cara dan/atau Pedoman Lain yang Masih Terkait dalam 

Perencanaan Konstruksi Baja;
c) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan
d) Tata Cara Pemeliharaan konstruksi Baja Selama Pelaksanaan 

Konstruksi.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau 
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 
teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara 

1. Pondasi Langsung
a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa 

sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap 
dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama 
berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui 
batas.

b) Perhitungan
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b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai 

teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, 
berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan 

tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan 

parameter tanah yang lain.
c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari 

rencana dan spesifikasi teknis yang berlaku atau ditentukan oleh 

perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b yaitu studi 
daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

dukung tanah, meliputi:

1) heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan

2) kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya 

luar seperti air, udara, dan ikiim.

d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi 
beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai 
geoteknik dan/atau uji labolatorium sesuai kebutuhan antara lain 

meliputi:

1) intepretasi foto udara dan remote sensing;

2) sumuruji;

3) pemboran dangkal dan/atau dalam;

4) uji sender;

5) penyelidikan metode geofisik; dan

6) penyelidikan metode geolistrik.

2. Pondasi Dalam
a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah 

dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan 

tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan 

penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.

b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai 
teori mekanika tanah yang baku dan lazin dalam praktek. 
Berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan 

tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan 

parameter tanah yang lain.

c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi 
dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam 

direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari 

faktor keamanan yang lazim.

d) Percobaan
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d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan 

dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya hams 

dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.

e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari 
jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik 

secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta 

disetujui oleh SKPD yang membidangi.

f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan 

gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada 

masa pelaksanaan konstruksi.

g) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan 

pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten 

dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai 
sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

h) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus 

menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang 

sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau 

yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 

teknis.

/
BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO


