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NOMOR 7 TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 

DI KABUPATEN  KLUNGKUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KLUNGKUNG, 

 
 

Menimbang  : a.  bahwa  dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha 
telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi, telah 
mendorong berkembangnya jumlah bangunan menara 
telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, sehingga 

untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keindahan dan 
keselamatan masyarakat, perlu dilakukan penataan terhadap 

pembangunan menara telekomunikasi;  
 

b. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu 
infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, 

bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan 
tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; 

 
c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan 

dan penggunaan menara Telekomunikasi di Kabupaten 
Klungkung perlu dilakukan pengaturan pembangunan dan  
penataan menara telekomunikasi  bersama dengan 

memperhatikan prinsip penataan ruang, keamanan dan 
kepentingan umum; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk 
Peraturan Daerah  tentang Pembangunan Dan Penataan 
Menara Telekomunikasi Bersama Di Kabupaten Klungkung. 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 

 
 
 

 

 



2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
3. 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 3817); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  3833); 
 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3881); 
 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4247); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5679); 

 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3980); 

 
 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3981); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan 
dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4075);  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4146);  

 
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal   Nomor : 18 Tahun 2009, 
Nomor : 07/ PRT/ M/ 2009 Nomor : 19/ PER/ M.KOMINFO/ 

03/2009 Nomor : 3/P /2009 tentang Pedoman Pembangunan 
Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi 

 
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klungkung Nomor 1); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

dan 

BUPATI KLUNGKUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN 

PENATAAN MENARA  TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI 
KABUPATEN KLUNGKUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

 
 



2. Bupati adalah Bupati Klungkung. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 

 
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. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan 

telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 
 

6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang 
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 

konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan 
telekomunikasi. 
 

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan 
umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu 

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang 

diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana 
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 
menempatkan perangkat telekomunikasi.  

 
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara 

bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. 
 

9. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang 
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya 
dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvesioanal menara yang 

terbentuk dari simpul baja; 
 

10. Menara Penghubung adalah menara yang fungsinya hanya untuk 
meningkatkan kehandalan cangkupan (Coverage) dan kemampuan trafic 

frekuensi telekomunikasi; 
 
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha 

milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi 
pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara. 

 
12. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik negara atau  badan usaha swasta yang  memiliki dan 
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh 
penyelenggara telekomunikasi. 

 
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau 

mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 
 

14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik 
spesifik. 
 

15. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara 
telekomunikasi. 

 
 

 



16. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi 

sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan 
untuk bebas visual. 

 
17. Zona cell plan adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter)  

dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan 
menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-

zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara 
baru. 
 

18. Cell plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk 
pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan pemperhatikan 

aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas 
penggunaan layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan 

ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada. 
 

19. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter 

(400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera 
eksisting per posisi selama penyususnsn cell plan; 

 
20. Zona cell plan menara baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter 

(400 m) dari titik pusat area cell plan yang akan mengakomodasikan 
kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru, 
Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada 

toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan; 
 

21. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan 
beroperasi di Kabupaten Klungkung hingga periode penyusunan  cell plan; 

 
22. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis 

dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten 

 
23. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan 

koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola 
persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam 

peraturan ini. 
 
24. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak  dan baik yang dimiliki  maupun yang dikuasai 
oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara 

telekomunikasi. 
 

25. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara 
adalah ijin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh 
Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, 

ketinggian menara dan beban menara. 
 

26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang 
diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan 

kegiatan mendirikan Bangunan. 
 
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan 
atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatan. 
 



28. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat 

stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu 
wilayah cakupan (cell coverage). 

 
29. Micro Cell adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) 

dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mencover area yang 
tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan 

kualitas pada area yang padat traficnya. 
 

30. Focal Point adalah suatu elemen yang menjadi pusat atau menonjol dalam 

sebuah tatanan lanskap pada tapak. 
 

31. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang 
ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai 

pengamanan bangunan. 
 

32. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara 

kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu 
yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara 

untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik 
selular;  

 
33. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan 

kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

 
34. Jaringan Utama atau transmisi adalah bagian dari jaringan infrastruktur 

telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan 
telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center 

(MSC), Base Station Controller (BSC) atau jaringan primer telekomunikasi 
yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral 
telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain. 

 
 

BAB II 
ASAS  

Pasal 2 
 

Penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas 

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan 
estetika, dan kepercayaan pada diri sendiri.  

 
 

BAB III 
MAKSUD DAN  TUJUAN  

 

Pasal 3 
 

Maksud Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan 
mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama 

menara telekomunikasi. 
 

Pasal 4 

 
Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah : 

a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur 
pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 

dan mengawasi pembangunan serta penggunaan bersama menara 
telekomunikasi; dan 



 

b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan 
jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan 

dan kepentingan umum. 
 

 
BAB IV 

PEMBANGUNAN  DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 
 

Pasal 5 

 
(1) Bupati berwenang menetapkan zona penempatan lokasi pembangunan dan 

pengoperasian menara telekomunikasi bersama.  
 

(2) Penetapan zona penempatan lokasi pembangunan dan pengoperasian 
menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan 

dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, 
berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi semua pihak. 
 

(3) Penetapan zona penempatan lokasi pembangunan dan pengoperasian 
menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan:  

a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian 
lingkungan; 

b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta 
kegiatan pemerintahan; 

c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak 
terkendali; 

d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi; 

e. menyetandarkan bentuk, kualitas dan keamanan menara 
telekomunikasi; 

f. memberikan kepastian peruntukan dan efisiensi lahan; 
g. meminimalkan gejolak sosial; 

h. menyelaraskan  dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten serta Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL); 

i. memudahkan Pengawasan dan Pengendalian; 
j. mengantisipasi Menara Telekomunikasi Ilegal sehingga menjamin 

legalitas setiap menara Telekomunikasi; 
k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara 

optimal; 
l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi 

(blank spot area); dan 

m. mendorong Persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan 
Telekomunikasi. 

 
(4) Penetapan zona penempatan lokasi pembangunan dan pengoperasian 

menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 
Pasal 6 

 
(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama harus sesuai dengan zona 

penempatan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara 
telekomunikasi bersama yang telah ditetapkan. 



 

(2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dalam zona yang telah 
ditetapkan harus memperhatikan : 

a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa 
telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, 

tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan 
lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk 

kebutuhan luasan area menara; 
b. standar baku pembangunan menara telekomunikasi sebagai berikut: 

1. Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan yang sifat dan 

peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan 

tersebut; 
2. Ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan 

kebutuhan teknis dengan memperhatikan kawasan keselamatan 
operasi penerbangan; 

3. Bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang 

perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh paling sedikit 3 (tiga) 
penyelenggara telekomunikasi; dan 

4. Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada 
standar nasional indonesia untuk menjamin keselamatan 

bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-
faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi 
menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan 

struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan 
ketentuan; 

 
(3) Setiap zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh ditempatkan 1 
(satu) bangunan menara telekomunikasi. 
 

(4) Bangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan 

diatas tanah (green field) atau didirikan di atas bangunan (roof top). 
 

(5) Menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan (roof top) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketinggian diatas 6 (enam) 
meter wajib mendapat izin dari Bupati. 

 
(6) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara 

telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah 
ditentukan, sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat force majeur. 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku untuk 
pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria 

khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, 
siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, 

amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi 
khusus instansi pemerintah serta keperluan trasmisi jaringan 
telekomunikasi utama (back bone); 

 
 

 



(2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan trasmisi jaringan 

telekomunikasi utama (back bone) oleh penyelenggara telekomunikasi atau 
penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan 

kepada Pemerintah Daerah; 
 

(3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara 
wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah apabila menara 

telekomunikasi untuk keperluan trasmisi jaringan telekomunikasi utama 
(back bone) dimanfaatkan untuk pemasangan antena base transceiver station 
(BTS); 

 
Pasal 8 

 
(1) Menara telekomukasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan 

identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Pentanahan (grounding); 

b. Penangkal petir; 
c. Catu daya (power supply); 

d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); 
e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan 

f. Pagar pengaman. 
 

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Nama Pemilik Menara; 
b. Penyedia Jasa Konstruksi; 

c. Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara ; 
d. Beban Maksimum Menara; 

e. Alamat Menara; 
f. Koordinat Geografis; 

g. Nomor dan tanggal IMB 
h. Nomor dan tanggal HO 
i. Tinggi Menara; 

j. Luas area site; 
k. Daya listrik terpasang; 

l. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara; dan 
m.  Nomor telepon pengaduan. 

 
 

Pasal 9  

 
(1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, penyedia menara atau 

pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 
 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan 
dalam perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 10 

 
Apabila kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu 

merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan 
mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara jasa 
telekomunikasi seluler harus menggunakan micro cell dan/atau diganti dengan 

menggunakan serat optic.  
 



Pasal 11 

 
(1) Pemasangan perangkat micro cell pada bangunan gedung atau sarana 

perkotaan seperti pada penerangan jalan umum (PJU), billboat, jembatan 
penyebrangan orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk. 
 

(2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link 
padasistem telekomunikasi celuler wajib memperhatikan aspek estetika kota 
serta keserasian dengan lingkungan. 

 
 

Pasal 12 
 

(1) Penggunaan serat optic baik yang ditanam maupun melalui saluran udara 
apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah baik sebagian maupun 
seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.  

 
(2) Lahan milik pemerintah Kabupaten yang dapat dimanfaatkan untuk 

pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan 
maupun median jalan. 

 
BAB V 

 

PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 
 

Pasal 13 
 

(1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara atau pengelola 
menara. 
 

(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan : 
a. Penyelenggara telekomunikasi; atau 

b. Bukan penyelenggara telekomunikasi. 
 

(3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus mengamankan aset-
aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan 
menara telekomunikasi serta bertanggungjawab atas setiap kejadian yang 

menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius 
keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125 % 

(seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk 
menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi. 

 
(4) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara 

telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus 

melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai 
dengan pedoman /petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan 

bangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan dan harus melaporkan 
hasil pemeriksaan kepada Bupati setiap tahun. 

 
 

Pasal 14 

 
(1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk 

menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan pertumbuhan industri telekomunikasi. 

 



(2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. 
 

 
Pasal 15 

 
(1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memberikan 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara 
telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara 
bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.  

 
(2) Apabila pemasangan BTS pada menara telekomunikasi bersama dinyatakan 

sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi / struktur menara sudah 
tidak mendukung ditambah antena lagi, maka penyelenggara telekomunikasi 

dapat : 
 
a. Menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (roof tof), dengan 

ketinggian menara tidak melebihi  6 (enam) meter dari permukaan atap 
bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, 

dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung 
beban antena BTS; 

b. Menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti 
tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan 
mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau 

c. Mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah (green field) dalam 
bentuk kamuflase untuk pemasangan antena BTS. 

 
 

Pasal 16 
 

(1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan 

ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. 

 
(2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus  menginformasikan 

ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara 
secara transparan. 
 

(3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem 
antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu 

menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap 
memperhatikan kelayakan dan kemampuan. 

 
 
 

Pasal 17 
 

Penggunaan bersama menara antar penyelenggara telekomunikasi, antara 
penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi atau antara 

pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus  dituangkan 
dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati. 
 

 
Pasal 18 

 
(1) Penggunaan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang 

menimbulkan interferensi yang merugikan. 
 



(2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi 

yang menggunakan menara bersama harus berkoordinasi. 
 

(3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan 
kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Bupati 

untuk melakukan mediasi. 
 

 
Pasal 19 

 

(1) Penyedia menara telekomunikasi bersama dan/atau pengelola menara 
telekomunikasi bersama berhak memungut biaya penggunaan menara 

telekomunikasi bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang 
menggunakan menara miliknya. 

 
(2) Biaya penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh penyedia menara telekomunikasi bersama 

dan/atau pengelola menara telekomunikasi bersama dengan harga yang 
wajar berdasarkan perhitungan investasi, operasi, pengembalian modal dan 

keuntungan. 
 

 
BAB VI 

PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 20 
 

(1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB yang diterbitkan 
oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  memperhatikan 

ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
 

 
Pasal 21 

 
(1) Setiap permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki 

persetujuan prinsip. 

 
(2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang 
telah disediakan.  

 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan  

administratif dan persyaratan teknis. 

 
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : 

a. Status kepemilikan tanah dan bangunan; 
b. Surat keterangan rencana tata ruang wilayah kabupaten; 

c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan 
peruntukannya memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Kawasan bandar udara/pelabuhan; 

2. Kawasan cagar budaya; 
3. Kawasan pariwisata; 

4. Kawasan hutan lindung; 
5.   Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat 

keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan 
6. Kawasan pengendalian ketat lainnya. 



d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan 

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia 

menara yang berstatus perusahaan terbuka; 
f. Informasi rencana penggunaan bersama menara; 

g. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) 
kali tinggi menara yang diketahui oleh klian banjar dinas, perbekel dan 

camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang 
pembangunan menara telekomunikasi kepada masyarakat sekitar 
rencana pembangunan; dan 

h. Izin gangguan bagi yang menggunakan catu daya genzet. 
 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada 
Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara 

internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut : 
a. Gambar rencana teknis bangunan menara telekomunikasi meliputi : 

situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur; 

b. Spesifikasi teknis pondasi menara telekomunikasi 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 , sistem konstruksi, 
ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir. 

 
 

 
BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 22 

 

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggara menara telekomunikasi di daerah. 

 
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah  di lingkungan pemerintah daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

 
 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 23 
 

Setiap penyedia menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi 

tanpa memiliki IMB dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan 
perundang-undangan dibidang bangunan. 

 
 

Pasal 24 
 
Setiap penyelenggara dan/atau penyedia menara telekomunikasi yang 

mendirikan bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi 
jaringan telekomunikasi utama (back bone) tanpa memberitahukan kepada 

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif berupa 
penghentian kegiatan operasional jaringan telekomunikasi utama (beck bone) 

secara paksa. 
 



 

 
 Pasal 25 

 
Setiap penyelenggara, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang 

memasang BTS pada bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan 
transmisi jaringan telekomunikasi utama (back bone) tanpa memberitahukan 

kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif 
berupa penghentian kegiatan operasional BTS secara paksa. 
 

 
Pasal 26 

 
(1) Setiap penyedia menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi 

di luar zone penempatan lokasi menara dikenakan sanksi administratif 
berupa pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.  
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembongkaran Bangunan Menara 
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 27 

 

Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang mendirikan bangunan 
menara telekomunikasi tidak dilengkapi dengan sarana pendukung dan 

identitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi 
administratif  berupa : 

a. Penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa; 
dan/atau 

b. Pencabutan izin operasional menara telekomunikasi. 

 
 

Pasal 28 
 

Setiap penyedia menara telekomunikasi dan/atau pengelola menara yang 
mendirikan dan/atau mengoperasikan bangunan menara telekomunikasi tanpa 
memiliki asuransi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa : 
a. Penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa; 

b. Pencabutan izin operasional menara telekomunikasi; 
c. Pencabutan IMB; dan/atau 

d. Pembongkaran bangunan menara telekomunikasi. 
 
 

Pasal 29 
 

Penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang tidak 
melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala dan/atau tidak 

merupakan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13 ayat (4) 
dikenakan sanksi administratif  berupa : 
a. Penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa; 

b. Pencabutan izin operasional menara telekomunikasi; 
c. Pencabutan IMB; dan/atau 

d. Pembongkaran bangunan menara telekomunikasi. 
 

 
 



Pasal 30 

 
Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak bersedia menggunakan 

menara telekomunikasi secara bersama dan/atau tidak memberikan 
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara 

telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara 
bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa : 
a. Penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara 

paksa;dan/atau 

b. Pencabutan izin operasional menara telekomunikasi; 
 

 
Pasal 31 

 
Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak melaporkan 
penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan 
operasional menara telekomunikasi secara paksa. 

 
 

BAB  IX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 32 

 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

kewenangan  untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas 
ketentuan dalam peraturan daerah ini.  

 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang:  

 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana pelanggaran;  
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan;  

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka;  

d. melakukan penyitaan benda atau surat;  
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;  

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

h.  mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya;  

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

 



BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 33 

 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 
 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 
 

(1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan daerah ini 
ditetapkan dan telah sesuai dengan zone pendirian menara telekomunikasi 

namun belum memiliki IMB harus menyelesaikan perijinan  IMB  paling 
lama 2 (dua) bulan sejak peraturan daerah  ini berlaku. 

 
(2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan 

dan tidak sesuai dengan zone pendirian menara telekomunikasi harus 

dibongkar. 
 

(3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun 
menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, harus  menyesuaikan 

dengan peraturan daerah ini. 
 
 

Pasal 35 
 

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara 
telekomunikasi serta memasang dan mengoprasionalkan sarana 
telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus telah 
memiliki izin operasional menara telekomunikasi paling lambat  6 (enam) 
bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini. 
 
  

Pasal 36 
 
Penyedia menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara 
telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas 
hukum serta memasang dan mengoprasionalkan sarana telekomunikasi 
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus melengkapi sarana 
pendukung dan identitas dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sejak 
berlakunya Peraturan Daerah ini. 
 
  

Pasal 37 
 
Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah 
ini, harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan apabila secara teknis 
konstruksi.struktur menara tidak mampu menopang perangkat 
telekomunikasi yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara 
telekomunikasi, maka menara telekomunikasi tersebut harus disesuaikan 
kemampuan teknis konstruksi / strukturnya paling lambat  (enam) bulan 
sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini. 
 

 



BAB  XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 
 

 
                                          Ditetapkan di  Semarapura 
                                          pada   tanggal 1 November 2016 
 
                                          BUPATI  KLUNGKUNG,  

 
 
 
 
                                                                        I NYOMAN SUWIRTA       
 
 
                                                                        
Diundangkan di Semarapura 
pada  tanggal 1 November 2016   
                           
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,  
 

 
 
 

I GEDE PUTU WINASTRA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR 7 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI: (7, 79/ 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI 

KABUPATEN KLUNGKUNG 

 

I. UMUM 

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan 
dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi, 

telah mendorong berkembangnya jumlah bangunan menara telekomunikasi dan 
berbagai sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin keamanan, 

kenyamanan, keindahan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan penataan 
terhadap pembangunan menara telekomunikasi.  

Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur yang vital dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan 
dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan 

bagi lingkungan sekitar. 
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi 

perlu dilakukan penataan dan digunakan secara bersama dengan memperhatikan 
prinsip penataan ruang, keamanan dan kepentingan umum. 

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, mengamanatkan bahwa 

Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang  Pembangunan Dan Penataan Menara 
Telekomunikasi Bersama Di Kabupaten Klungkung. 

 
  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 



Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “interferensi adalah interaksi antar 

gelombang di dalam suatu daerah yang dapat menguatkan atau 

melemahkan gelombang.  

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  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 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

 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. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

LAMPIRAN I 
 

GAMBAR PETA  

41  ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKAS BERSAMA  
DI KABUPATEN KLUNGKUNG  

 
 

 





LAMPIRAN II 

 
TITIK PUSAT DARI ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASi BERSAMA 

(CELL PLANNING) 
DI KABUPATEN  KLUNGKUNG  

Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah 
ini 

 

No ID_Site Longitude Lattitude Status KECAMATAN 

1 mp_klkng01 115.376 -8.54417 eksisting BANJARANGKAN 

2 mp_klkng02 115.365 -8.53537 eksisting BANJARANGKAN 

3 mp_klkng03 115.381 -8.48279 eksisting BANJARANGKAN 

4 mp_klkng04 115.409 -8.55771 eksisting DAWAN 

5 mp_klkng05 115.414 -8.54207 eksisting DAWAN 

6 mp_klkng06 115.417 -8.53399 eksisting DAWAN 

7 mp_klkng07 115.442 -8.53115 eksisting DAWAN 

8 mp_klkng08 115.47 -8.54079 eksisting DAWAN 

9 mp_klkng09 115.408 -8.54895 eksisting DAWAN 

10 mp_klkng10 115.474 -8.55184 eksisting DAWAN 

11 mp_klkng11 115.453 -8.56113 eksisting DAWAN 

12 mp_klkng12 115.445 -8.56594 eksisting DAWAN 

13 mp_klkng13 115.406 -8.5369 eksisting DAWAN 

14 mp_klkng14 115.401 -8.49411 eksisting KLUNGKUNG 

15 mp_klkng15 115.403 -8.5278 eksisting KLUNGKUNG 

16 mp_klkng16 115.401 -8.55317 eksisting KLUNGKUNG 

17 mp_klkng17 115.382 -8.52974 eksisting KLUNGKUNG 

18 mp_klkng18 115.553 -8.6877 eksisting NUSAPENIDA 

19 mp_klkng19 115.594 -8.71952 eksisting NUSAPENIDA 

20 mp_klkng20 115.591 -8.77644 eksisting NUSAPENIDA 

21 mp_klkng21 115.488 -8.68242 eksisting NUSAPENIDA 

22 mp_klkng22 115.368 -8.48908 eksisting BANJARANGKAN 

23 mp_klkng23 115.432 -8.55341 eksisting DAWAN 

24 mp_klkng24 115.399 -8.51496 eksisting KLUNGKUNG 

25 mp_klkng25 115.398 -8.53443 eksisting KLUNGKUNG 

26 mp_klkng26 115.529 -8.7315 eksisting NUSAPENIDA 

27 mp_klkng27 115.537 -8.76313 eksisting NUSAPENIDA 

28 mp_klkng28 115.493 -8.73622 eksisting NUSAPENIDA 

29 mp_klkng29 115.522 -8.68981 eksisting NUSAPENIDA 

30 mp_klkng30 115.446 -8.67942 eksisting NUSAPENIDA 

31 mp_klkng31 115.478 -8.69634 eksisting NUSAPENIDA 

32 mp_klkng32 115.442 -8.69232 eksisting NUSAPENIDA 

33 mp_klkng33 115.387 -8.55386 new BANJARANGKAN 

34 mp_klkng34 115.368 -8.50213 new BANJARANGKAN 

35 mp_klkng35 115.374 -8.56892 new BANJARANGKAN 

36 mp_klkng36 115.458 -8.51946 new DAWAN 

37 mp_klkng37 115.42 -8.56276 new DAWAN 

38 mp_klkng38 115.391 -8.56798 new KLUNGKUNG 

39 mp_klkng39 115.406 -8.56845 new KLUNGKUNG 

40 mp_klkng40 115.385 -8.50678 new KLUNGKUNG 

41 mp_klkng41 115.573 -8.75974 new NUSAPENIDA 

 

 
 

 
 

 



 

 
LAMPIRAN III 

Cell Plan Kabupaten Klungkung yang Berisikan Menara-Menara Eksisting 
Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah 

ini 
 

No ID_Site Longitude Lattitude Status KECAMATAN twr_eksist_terdekat jumlah 

1 mp_klkng01 115.376 -8.54417 eksisting BANJARANGKAN tsel; xl(hcpt) 2 

2 mp_klkng02 115.365 -8.53537 eksisting BANJARANGKAN isat 1 

3 mp_klkng03 115.381 -8.48279 eksisting BANJARANGKAN xl(hcpt) 1 

4 mp_klkng04 115.409 -8.55771 eksisting DAWAN xl(hcpt); tsel 2 

5 mp_klkng05 115.414 -8.54207 eksisting DAWAN AXIS 1 

6 mp_klkng06 115.417 -8.53399 eksisting DAWAN tsel;tbg(xl) 2 

7 mp_klkng07 115.442 -8.53115 eksisting DAWAN isat;tsel 2 

8 mp_klkng08 115.47 -8.54079 eksisting DAWAN xl; flexi; hcpt 3 

9 mp_klkng09 115.408 -8.54895 eksisting DAWAN AXIS 1 

10 mp_klkng10 115.474 -8.55184 eksisting DAWAN AXIS 1 

11 mp_klkng11 115.453 -8.56113 eksisting DAWAN  isat; tsel; AXIS 3 

12 mp_klkng12 115.445 -8.56594 eksisting DAWAN xl(hcpt); m8;smart 3 

13 mp_klkng13 115.406 -8.5369 eksisting DAWAN 

xl; tsel;hcpt; 

smart;tsel 5 

14 mp_klkng14 115.401 -8.49411 eksisting KLUNGKUNG isat 1 

15 mp_klkng15 115.403 -8.5278 eksisting KLUNGKUNG flexi; isat; tsel 3 

16 mp_klkng16 115.401 -8.55317 eksisting KLUNGKUNG isat 1 

17 mp_klkng17 115.382 -8.52974 eksisting KLUNGKUNG isat 1 

18 mp_klkng18 115.553 -8.6877 eksisting NUSAPENIDA xl; isat; tsel 3 

19 mp_klkng19 115.594 -8.71952 eksisting NUSAPENIDA xl;tsel 2 

20 mp_klkng20 115.591 -8.77644 eksisting NUSAPENIDA xl;tsel 2 

21 mp_klkng21 115.488 -8.68242 eksisting NUSAPENIDA xl; tsel 2 

22 mp_klkng22 115.368 -8.48908 eksisting BANJARANGKAN tbg(xl) 1 

23 mp_klkng23 115.432 -8.55341 eksisting DAWAN tbg(xl) 1 

24 mp_klkng24 115.399 -8.51496 eksisting KLUNGKUNG tbg(xl) 1 

25 mp_klkng25 115.398 -8.53443 eksisting KLUNGKUNG tbg(xl) 1 

26 mp_klkng26 115.529 -8.7315 eksisting NUSAPENIDA tbg(tsel) 1 

27 mp_klkng27 115.537 -8.76313 eksisting NUSAPENIDA tbg(tsel) 1 

28 mp_klkng28 115.493 -8.73622 eksisting NUSAPENIDA tbg(tsel) 1 

29 mp_klkng29 115.522 -8.68981 eksisting NUSAPENIDA tbg(tsel) 1 

30 mp_klkng30 115.446 -8.67942 eksisting NUSAPENIDA tsel 1 

31 mp_klkng31 115.478 -8.69634 eksisting NUSAPENIDA tsel 1 

32 mp_klkng32 115.442 -8.69232 eksisting NUSAPENIDA skp(tsel) 1 

  Jumlah   53 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

LAMPIRAN IV 
Cell Plan Kabupaten Klungkung untuk Pendirian Menara-Menara Baru 

Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah 
ini 

 

No ID_Site Longitude Lattitude Status KECAMATAN 

1 mp_klkng33 115.387 -8.55386 new BANJARANGKAN 

2 mp_klkng34 115.368 -8.50213 new BANJARANGKAN 

3 mp_klkng35 115.374 -8.56892 new BANJARANGKAN 

4 mp_klkng36 115.458 -8.51946 new DAWAN 

5 mp_klkng37 115.42 -8.56276 new DAWAN 

6 mp_klkng38 115.391 -8.56798 new KLUNGKUNG 

7 mp_klkng39 115.406 -8.56845 new KLUNGKUNG 

8 mp_klkng40 115.385 -8.50678 new KLUNGKUNG 

9 mp_klkng41 115.573 -8.75974 new NUSAPENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


