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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa lokasi darat rencana pembangunan PLTU Batang di Desa 

Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sesuai dengan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan masing-masing tingkat pemerintahan, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara 

lokasi laut rencana pembangunan PLTU Batang di kawasan laut Ujungnegoro-

Roban tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota 

yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung nasional.  

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2012 

tidak dapat dijadikan dasar yang memberikan kewenangan penentuan lokasi 

rencana pembangunan PLTU di Batang. Keputusan tersebut tidak dapat dijadikan 

zonasi sektoral sebab tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU 

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sekali itu keputusan tersebut 

juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebab 

titik ordinat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut menggeser 

kawasan lindung yang ditetapkan dalam PP 26 Tahun 2008, Perda 6 Tahun 2010, 

dan Perda 7 Tahun 2011, dan berdasarkan asas ‘lex superiori derogat lex inferiori’ 
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bahwa ketentuan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang 

lebih rendah. Keputusan Menteri kelautan dan perikanan bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sebagai akibatnya 

keputusan tersebut tidak mengikat serta tidak dapat dijadikan dasar hukum yang 

memberi kewenangan terkait lokasi rencana pembangunan PLTU.  

1. Saran 

 Pembangunan PLTU memang pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan energi listrik Nasional, namun lokasi rencana 

pembangunannya pun harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Lokasi rencana pembangunan PLTU haruslah ditempatkan 

pada tempat yang tepat sehingga pemanfaatannya optimal dan menunjang 

keberlanjutan dari PLTU itu sendiri. 

Rencana konstruksi pembangunan PLTU yang akan memanfaatkan lokasi laut 

Ujungnegoro-Roban tidak dapat dilakukan sebab tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung nasional. 

Untuk itu sebagai solusinya perlu melihat lebih lanjut ketentuan Pasal 43 ayat (2) 

Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang yang telah 

menetukan bahwa kawasan peruntukan industri besar meliputi: 

a. Kawasan Peruntukan Industri Ujung Negoro di Kecamatan Kandeman dan 

Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) 

hektar; 
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b. Kawasan Peruntukan Industri Celong di Kecamatan Banyuputih dan 

Kecamatan Gringsing, dengan luas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) 

hektar. 

Menurut data yang diperoleh dari pihak PLN, Kawasan Peruntukan Industri 

Celong memiliki skor tertinggi terhadap perubahan aspek teknis, lingkungan, dan 

sosial ekonomi
1
, sehingga cocok dijadikan sebagai alternatif lokasi rencana PLTU 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak 

melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan sepatutnya ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) ditinjau kembali sebab bertentangan dengan RTRW yang lebih 

tinggi, selain itu juga menimbulkan pertentangan dalam peraturan daerah itu 

sendiri. 
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