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 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4874); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6633); dan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 

RUANG KAWASAN PARIWISATA NEGERI DI ATAS AWAN 

LOLAI DAN SEKITARNYA TAHUN 2021-2041. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
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2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang 

dipimpin  oleh Camat. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai 

perangkat dalam wilayah kerja kecamatan. 

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik lndonesia. 

8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, 

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia 

dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola 

Ruang. 

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya. 

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang 

terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan penataan ruang. 

14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya 

pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan 
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Ruang. 

15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk 

meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan Masyarakat. 

16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian 

tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

17. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR 

adalah hasil perencanaan tata ruang. 

18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata 

ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan 

peraturan zonasi kabupaten/kota. 

20. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat 

kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan 

yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis 

dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. 

21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri 

atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana 

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib Tata Ruang. 

24. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar 

penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara 

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

26. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen 

yang menyatakan kesesuaian antara  rencana kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 

27. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen 
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yang menyatakan kesesuaian antara rencana   kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. 

28. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen 

yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan 

pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan 

nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam 

RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

29. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur 

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 

pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 

detail tata ruang. 

30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 

31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 

lindung atau budi daya. 

32. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 

daya buatan. 

33. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. 

34. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk 

dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

35. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelavanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

36. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

37. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP 

adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan 

Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun 

RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam 

RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
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38. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat 

SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan 

batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 

39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi 

dan karakteristik spesifik. 

40. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki 

fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan 

pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona 

yang bersangkutan. 

41. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-

kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan 

jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara 

tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum 

nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 

jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 

rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama 

dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

42. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 

yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

43. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi 

dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

dan sumber daya buatan. 

44. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan 

lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. 

45. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah 

area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam. 

46. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan 

ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang 

mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang dilengkapi dengan fasilitasnya. 

47. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 

kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, 

tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, 



7  

serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. 

48. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan 

ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan 

pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, 

tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas 

umum/sosial pendukungnya. 

49. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah 

peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 

kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 

rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan 

yang ditetapkan dalam RTRWK. 

50. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI 

adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi 

kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

51. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang 

yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang 

berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan 

tanaman tertentu, pemberian makanan, 

pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi 

atau tujuan komersial. 

52. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan 

ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik 

alam, buatan, maupun budaya. 

53. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah hutan 

rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas 

minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu 

atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) 

atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 

tanaman tiap hektar. 

54. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan 

ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 

yang dikembangkan untuk menampung beberapa 

peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti 

perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan 

perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa. 

55. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawsan budi daya yang dikembangkan untuk 

menampung beberapa fungsi seperti kegiatan sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat. 

56. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu 

hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 

kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada 
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tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 

sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang. 

57. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan 

terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai 

sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain 

yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota 

atau bagian wilayah kota. 

58. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah 

taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu 

kecamatan. 

59. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah 

taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu 

kelurahan. 

60. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman 

yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, 

khusus kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, 

serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW 

tersebut. 

61. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman 

yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 

satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di 

lingkungan RT tersebut. 

62. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode 

R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk 

tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang 

kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas 

lahan. 

63. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan 

kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan 

untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan 

yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah 

dengan luas lahan. 

64. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode 

K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk 

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat 

hiburan dan tempat rekreasi dengan skala pelayanan 

WP. 

65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan 

kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan 

untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat 

hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP. 

66. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan 

kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota. 

67. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan 
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dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang yang 

dikembangkan untuk melayani penduduk skala 

kecamatan. 

68. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan 

dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk melayani penduduk skala 

kelurahan. 

69. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan 

kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW. 

70. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah 

peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang 

surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta 

lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman pangan. 

71. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 adalah 

peruntukan ruang lahan kering potensial untuk 

pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura 

secara monokultur maupun tumpang sari. 

72. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah 

peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk 

dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan 

basah dan atau lahan kering untuk komoditas 

perkebunan. 

73. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang 

dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri 

atas campuran hunian dan non hunian dengan 

intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona 

terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya 

dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya 

setempat maka KDB kawasan campuran intensitas 

menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan 

ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai. 

74. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 

kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 

dan nyaman. 

75. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman 

berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan 

dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, 

peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan 

lapangan terbuka, dan lainya. 

76. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut 

kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat 

pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan 

pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam 

kelompok utilitas adalah; jaringan listrik, jaringan 



10  

telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan 

bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya. 

77. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk 

mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran 

irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa 

minyak dan gas. 

78. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

GSB adalah garis batas luar pengaman untuk 

mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada 

jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala 

jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi 

situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, jaringan tenaga 

listrik, pipa gas. 

79. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan 

ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, 

blok peruntukan, dan/atau persil. 

80. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya 

guna antaraa pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau 

antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan 

lokal. 

81. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau 

kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder 

ketiga. 

82. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya 

guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat 

kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau 

pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, 

serta antar pusat kegiatan lingkungan. 

83. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan 

sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder 

kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga 

dan seterusnya sampai ke perumahan. 

84. Jalan Lingkungan Primer menghubungkan antar pusat 

kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di 

dalam lingkungan kawasan perdesaan. 

85. Jalan Lingkungan Sekunder menghubungkan antar 

persil dalam kawasan perkotaan. 

86. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 

KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai 

dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. 

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan 

tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas 

drainase, dan jenis penggunaan lahan. 

87. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
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KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh 

lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. 

88. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat 

KTB adalah angka persentase antara luas lantai 

basement dengan luas lahan. 

89. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat 

KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau luas 

blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau 

luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu 

Kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan. 

90. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat 

KZT adalah angka persentase perbandingan antara luas 

areal terbangun dan luas lahan dalam suatu zona yang 

diatur dalam RDTR. 

91. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat 

bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas 

terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar 

muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, 

atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu 

massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas 

tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang 

lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi 

listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 

92. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah 

tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang 

diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah 

ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau 

parapet, dipilih yang tertinggi. 

93. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya 

disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi 

antara struktur bangunan terluar dengan tembok 

penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai. 

94. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya 

disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi 

antara struktur bangunan terluar dengan tembok 

penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai. 

95. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat 

TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional 

yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas 

dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan 

peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi 

kontekstual kawasan dan arah penataan ruang. 

96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau 

pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam 
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penyelenggaraan penataan ruang. 

97. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya 

disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi 

yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS 

untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

98. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat 

dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan 

pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati, terdiri 

atas: 

a. tujuan penataan wilayah perencanaan; 

b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 

d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan 

e. peraturan zonasi; dan 

f. kelembagaan. 

 
Bagian Kedua 

Wilayah Perencanaan 

Pasal 3 

(1) Delineasi Wilayah Perencanaan Kawasan Pariwisata 

Negeri Di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya ditetapkan 

berdasarkan aspek fungsional dan administrasi terletak 

pada 119”51’54.36”-119”50’54.03” Bujur Timur dan 

2”57’55.95”- 2”54’58.72” Lintang Selatan dengan luas 

3.726,09 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma 

nol sembilan) hektar termasuk ruang udara dan ruang 

dalam bumi. 

(2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. sebagian wilayah Kecamatan Sopai, terdiri atas : 

1. sebagian Kelurahan Salu dengan luas 201,22 

(dua ratus satu koma dua dua) hektar; 

2. sebagian Lembang Salu Sarre dengan luas 40,19 

(empat puluh koma satu sembilan) hektar; dan 

3. sebagian Lembang Salu Sopai dengan luas 91,36 
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(sembilan  puluh satu koma tiga enam) hektar. 

b. sebagian wilayah Kecamatan Tikala, terdiri atas: 

1. sebagian Lembang Buntu Batu dengan luas 

173,56 (seratus tujuh puluh tiga koma lima enam) 

hektar; 

2. seluruh Lembang Embatau dengan luas luas 

474,57 (empat  ratus tujuh puluh empat koma 

lima tujuh) hektar; dan 

3. sebagian Kelurahan Tikala dengan luas luas 50,49 

(lima puluh koma empat sembilan) hektar. 

c. sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, terdiri atas: 

1. sebagian Lembang Benteng Ka’do dengan luas 

89,98 (delapan puluh sembilan koma sembilan 

delapan) hektar; 

2. sebagian Lembang Benteng Mamullu dengan luas 

434,70 (empat ratus tiga puluh empat koma tujuh) 

hektar; 

3. seluruh Lembang Kapala Pitu dengan luas 463,89 

(empat ratus enam puluh tiga koma delapan 

sembilan) hektar; 

4. sebagian Lembang Polo Padang dengan luas 

268,82 (dua ratus enam puluh delapan koma 

delapan dua) hektar; dan 

5. sebagian Lembang Sikuku dengan luas 386,97 

(tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan 

tujuh) hektar. 

d. sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, terdiri 

atas: 

1. sebagian Lembang Lempo dengan luas 390,15 

(tiga ratus sembilan puluh koma satu lima) 

hektar; 

2. sebagian Lembang Suloara dengan luas 381,44 

(tiga ratus delapan puluh satu koma empat empat) 

hektar; dan 

3. sebagian Lembang Tonga Riu dengan luas 278,75 

(dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh lima) 

hektar. 

(3) Batas-batas Wilayah Perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: 

a. sebelah utara dibatasi oleh jalan lingkar pariwisata 

dan fungsi pertanian di Lembang Tonga Riu, 

Lembang Suloara, Lembang Landorundu di 

Kecamatan Sesean Suloaran dan Lembang 

Bangkelekila di Kecamatan Bangkelekila; 

b. sebelah selatan dibatasi oleh sungai, jalan lokal, 

fungsi pertanian di Lembang Salu Sopai, Lembang 
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Nonongan Selatan, dan Kelurahan Nonongan Utara di 

Kecamatan Sopai; 

c. sebelah timur dibatasi oleh jalan lokal dan fungsi 

pertanian di Lembang Saloso, Lembang Lembang 

Limbong di Kecamatan Rantepao dan Kelurahan Deri, 

Lambang Sesean Matalo/Buntu Lobo di Kecamatan 

Sesean; dan 

d. sebelah barat dibatasi oleh fungsi kawasan pertanian 

di Lembang Polo Padang Kecamatan Kapala Pitu dan 

Lembang Kantun Poya di Kecamatan Rindingallo. 

(4) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dibagi menjadi 4 (empat) Sub Wilayah Perencanaan 

yang terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 767,46 (tujuh ratus enam puluh 

tujuh koma empat enam) hektar, terdiri atas: 

1. Blok A-1 dengan luas 398,18 (tiga ratus sembilan 

puluh delapan koma satu delapan) hektar; dan 

2. Blok A-2 dengan luas 369,29 (tiga ratus enam 

puluh sembilan koma dua sembilan) hektar. 

b. SWP B dengan luas 1.096,65 (seribu sembilan puluh 

enam koma enam lima) hektar, terdiri atas: 

1. Blok B-1 dengan luas 325,37 (tiga ratus dua 

puluh lima koma tiga tujuh) hektar; 

2. Blok B-2 dengan luas 398,86 (tiga ratus sembilan 

puluh delapan koma delapan enam) hektar; dan 

3. Blok B-3 dengan luas 372,43 (tiga ratus tujuh 

puluh dua koma empat tiga) hektar. 

c. SWP C dengan luas 1.185,38 (seribu seratus 

delapan puluh lima koma empat) hektar, terdiri atas: 

1. Blok C-1 dengan luas 415,78 (empat ratus lima 

belas koma tujuh delapan) hektar; 

2. Blok C-2 dengan luas 416,51 (empat ratus enam 

belas koma lima satu) hektar; dan 

3. Blok C-3 dengan luas 353,09 (tiga ratus lima 

puluh tiga koma nol sembilan) hektar. 

d. SWP D dengan luas 676,59 (enam ratus tujuh 

puluh enam koma lima sembilan) hektar, terdiri atas: 

1. Blok D-1 dengan luas 308,41 (tiga ratus delapan 

koma empat satu) hektar; dan 

2. Blok D-2 dengan luas 368,18 (tiga ratus enam 

puluh delapan koma satu delapan) hektar. 

(5) Delineasi WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN 

 

Pasal 4 

Penataan Wilayah Perencanaan Kawasan Pariwisata Negeri 

di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya bertujuan untuk 

mewujudkan Kawasan Pariwisata Alam Lolai dan Sekitarnya 

berskala internasional yang ramah lingkungan, produktif, 

dan berkeadilan berlandaskan kearifan lokal. 

 

RENCANA STRUKTUR RUANG 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Rencana Struktur Ruang, terdiri atas: 

a. pengembangan pusat pelayanan; 

b. jaringan transportasi; 

c. jaringan energi; 

d. jaringan telekomunikasi; 

e. jaringan sumber daya air; 

f. jaringan air minum; 

g. jaringan drainase 

h. jaringan pengolahan air limbah dan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3); 

i. persampahan; dan 

j. jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 

Pengembangan Pusat Pelayanan 

Pasal 6 

(1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 

c. pusat pelayanan lingkungan. 

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. pusat pelayanan Suloara di SWP B pada Blok B-1, 
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Lembang Suloara Kecamatan Sesean Suloara; dan 

b. pusat pelayanan Polo Padang di SWP C pada Blok C-

1, Lembang Polo Padang, Kecamatan Kapala Pitu. 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas: 

a. sub pusat pelayanan Benteng Mamullu di SWP A 

pada Blok A-1, Lembang Benteng Mamullu, 

Kecamatan Kapala Pitu; 

b. sub pusat pelayanan Lempo di SWP B pada Blok B-2, 

Lembang Lempo, 

c. Kecamatan Sesean Suloara; dan 

d. sub pusat pelayanan Kapala Pitu di SWP C pada Blok 

C-2, Lembang Kapala Pitu, Kecamatan Kapala Pitu. 

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf  c, terdiri atas: 

a. pusat lingkungan kecamatan; dan 

b. pusat lingkungan kelurahan/desa. 

(5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf  a, terdiri atas: 

a. pusat lingkungan Tonga Riu di SWP D pada Blok D-

1, Lembang Tonga Riu, Kecamatan Sesean Suloara; 

dan 

b. pusat lingkungan Embatau di SWP D pada Blok D-1, 

Lembang Embatau, Kecamatan Tikala. 

(6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5)  huruf b, terdiri atas: 

a. pusat lingkungan Salu di SWP A pada Blok A-2, 

Lembang Salu, Kecamatan Sopai; 

b. pusat lingkungan Buntu Batu di SWP B pada Blok B-

1,dan Blok B-3 Lembang Buntu Batu, Kecamatan 

Tikala; 

c. pusat lingkungan Lempo di SWP B pada Blok B-2, 

Lembang Lempo, Kecamatan Sesean Suloara; 

d. pusat lingkungan Polo Padang di SWP C pada Blok C-

1, Lembang Polo Padang, Kecamatan Kapala Pitu; 

e. pusat lingkungan Sikuku di SWP C pada Blok C-3, 

Lembang Sikuku, 

f. Kecamatan Kapala Pitu; dan 

g. pusat lingkungan Suloara di SWP D pada Blok D-2, 

Lembang Suloara, Kecamatan Sesean Suloara. 

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 

skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 



17  

Bagian Ketiga 

Jaringan Transportasi 

Pasal 7 

(1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jaringan 

transportasi darat, terdiri atas: 

a. jaringan jalan arteri sekunder; 

b. jaringan jalan kolektor primer; 

c. jaringan jalan lokal primer; 

d. jaringan jalan lingkungan sekunder; 

e. jalan masuk dan keluar terminal barang dan 

penumpang; 

f. terminal penumpang tipe C; 

g. terminal barang; 

h. halte; dan 

i. jembatan. 

(2) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, yang melintasi ruas Jalan 

Batutumonga - To' Rea yang terdapat di SWP B Blok B-

1, Blok B-2, SWP C Blok C-1 dan Blok C-2, dan SWP D 

Blok D-1, Blok D-2; dan 

(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, yang melintasi ruas: 

a. Ruas Jalan Karasiak - Ke'pe' yang terdapat di SWP A 

Blok A-1,Blok A-2 dan SWP C Blok C-1, Blok C-3; 

b. Ruas Jalan Tikala - Batutumonga yang terdapat di 

SWP B Blok B-1, Blok B-3 dan SWP D Blok D-2; 

c. Ruas Jalan Tikala – Ke’pe yang terdapat di SWP A 

Blok A-1, dan SWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3; 

dan 

d. Jalan yang terdapat di SWP A Blok A-1, SWP B Blok 

B-1, Blok B-3 dan SWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-

3. 

(4) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, merupakan ruas jalan Kapala Pitu-

Tonga Riu yang terdapat di SWP C pada Blok C-2 dan 

SWP D pada Blok D-1. 

(5) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di 

seluruh SWP; 

(6) Jalan Masuk dan keluar terminal barang dan 

penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e, yang terdapat di SWP C pada Blok C-1 dan di SWP D 

pada Blok D-2; 

(7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, yang terdapat di Lembang Polo 

Padang pada SWP C pada Blok C-1 dan Lembang 
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Suloara di SWP D pada Blok D-2; 

(8) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g, berupa terminal agro yang terdapat di Lembang 

Benteng Mamullu SWP A pada Blok A-1; 

(9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 

yang terdapat di Lembang Salu SWP A pada Blok A-2; 

(10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, 

yang terdapat di Lembang Benteng Mamullu, Lembang 

Salu Sopai, Lembang Salu Sarre di SWP A pada Blok A-

1, Blok A-2, Lembang Tikala, Lembang Lempo dan 

Lembang Suloara terdapat di SWP B pada Blok B-1, Blok 

B-2, Blok B-3, Lembang Kapala Pitu, Lembang Polo 

Padang dan Lembang Sikuku di SWP C pada Blok C-1, 

Blok C-2, dan Lembang Embatau dan Lembang Tonga 

Riu di SWP D pada Blok D-1, Blok D-2; dan 

(11) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Keempat 

Jaringan Energi 

Pasal 8 

(1) Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. saluran udara tegangan menengah dengan kode 
SUTM; 

b. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR; 

c. saluran distribusi lainnya; dan 

d. gardu listrik. 
(2) Saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang 

terdapat di SWP B pada Blok B-1, Blok-2, SWP C pada 

Blok C-1, Blok C-2,dan SWP D Blok D-1 dan Blok D-2; 

(3) Saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang 

terdapat di SWP A pada Blok A-1, Blok A-2, SWP B pada 

Blok B-1, Blok-3, SWP C pada Blok C-1, Blok C-2, Blok 

C-3, dan SWP D Blok D-2; 

(4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, yang terdapat di seluruh Blok; 

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, berupa gardu distribusi yang terdapat di seluruh 

Blok; dan 

(6) Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 
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geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Kelima  

Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 9 

(1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri  atas: 

a. jaringan serat optik; dan 

b. rumah kabel. 

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, yang terdapat di seluruh Blok; 

(4) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, yang terdapat di SWP A pada Blok A-1, dan 

Blok A-2, SWP B pada Blok B-1, dan B-3, dan SWP C 

pada Blok C-1, dan Blok C-2. 

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, berupa menara Base Transceiver 

Station (BTS) yang terdapat di SWP A pada Blok A-1 dan 

Blok A-2, SWP B pada Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3, 

SWP C pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-3, dan SWP 

D pada Blok D-1. 

(6) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keenam 

Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 10 

(1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas: 

a. bangunan sumber daya air; dan 

b. sistem jaringan irigasi;  

(2) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, berupa bendungan yang terdapat 

di Bendungan Batu Alang, Bendungan  DI Tanete 

Appang, Bendungan Laga Mafia, Bendungan Salu Tabu 
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dan Bendungan Sarambu Pollo’ Tondok yang terdapat di 

SWP A pada Blok A-1 dan Blok A-2, Bendungan VII yang 

terdapat di SWP B Blok B-2, Bendungan Padang yang 

terdapat di SWP C Blok C-2, dan Bendungan Londong 

Biang dan Bendung DI Penniroan yang terdapat di SWP 

D Blok D-1 dan Blok D-2. 

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. jaringan irigasi primer;  

b. jaringan irigasi sekunder; dan 

c. jaringan irigasi tersier. 

(4) Jaringan irigasi primer sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, yang terdapat di SWP A Blok A-1, 

Blok A-2, SWP B Blok B-3, dan SWP C Blok C-3; 

(5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP A Blok A-1, SWP 

B Blok B-2, dan SWP C Blok C-3 dan SWP D Blok D-2; 

(6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) huruf c terdapat di SWP A Blok A-1, Blok 

A-2, SWP B Blok B-3, dan SWP C Blok C-3, dan SWP D 

Blok D-1; 

(7) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

  

Bagian Ketujuh 

Jaringan Air Minum 

Pasal 11 

(1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 

a. unit produksi; 

b. unit air baku; dan 

c. unit distribusi. 

(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, berupa instalasi produksi yang terdapat di SWP 

B pada Blok B-3; 

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, berupa jaringan transmisi air baku yang 

terdapat di SWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, SWP C 

Blok C-1, Blok C-2 dan SWP D Blok D-1, Blok D-2; 

(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang 

terdapat di seluruh Blok; dan 

(5) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Kedelapan 

Jaringan Drainase 

Pasal 12 

(1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf g, terdiri atas: 

a. jaringan drainase primer; 

b. jaringan drainase sekunder; dan 

c. jaringan drainase tersier. 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a,  yang terdapat di SWP B pada Blok B-1 

dan Blok B-2, SWP C pada Blok C-1 dan Blok C-2, dan 

SWP D pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di SWP A pada Blok 

A-1 dan Blok A-2, SWP B pada Blok B-1 dan Blok B-3, 

SWP C pada Blok C-1, Blok C-2 dan Blok C-3, dan SWP 

D pada Blok D-2. 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh Blok; dan 

(5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Kesembilan 

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B-3) 

Pasal 13 

(1) Jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5  ayat (1) huruf h, terdiri atas: 

a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan 

b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B-3). 

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. pipa induk; dan 
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b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman. 

(3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, yang terdapat di SWP A pada Blok A-1, SWP B pada 

Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3, SWP C pada Blok C-1, 

Blok C-2, dan Blok C-3, dan SWP D pada Blok D-2. 

(4) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdapat di IPAL 

Benteng Mamullu di SWP A pada Blok A-1, IPAL Suloara 

I yang terdapat di SWP B pada Blok B-1, IPAL Suloara II 

yang terdapat di SWP B pada Blok B-2, IPAL Polo 

Padang yang terdapat di SWP C pada Blok C-1, dan IPAL 

Kapalapitu yang terdapat di SWP C pada Blok C-2. 

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, yang terdapat di puskesmas Kapalapitu di SWP 

A pada Blok A-1,  puskesmas Tikala di SWP B pada Blok 

B-3, dan puskesmas Ke’pe di SWP C pada Blok C-1. 

(6) Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada 

peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian 

detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesepuluh 

Jaringan Persampahan 

Pasal 14 

(1) Jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas: 

a. tempat penampungan sementara (TPS); dan 

b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 

(2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di 

seluruh Blok; 

(3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 

pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

yang terdapat di SWP A Blok A-1 dan SWP  B Blok B-2; 

dan 

(4) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesebelas 
Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 15 

(1) Jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas: 

a. jalur evakuasi bencana; 

b. tempat evakuasi bencana; 

c. jaringan pejalan kaki; dan 

d. jalur sepeda. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a,  merupakan jalur evakuasi bencana 

longsor, yang meliputi: 

e. ruas jalan Tikala-Ke’pe’ melintas di SWP A pada Blok 

A-1 dan di SWP C pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok 

C-3; 

f. ruas jalan Karasiak-Ke’pe’ yang terdapat di SWP A 

pada Blok A-1, dan di SWP C pada Blok C-1, Blok C-

2 dan Blok C-3; 

g. ruas jalan Tikala-Batutumonga melintas di SWP B 

pada Blok B-1, Blok B-3, dan di SWP D pada Blok D-

2; 

h. ruas jalan Batutumonga-To’ Rea melintas di SWP B 

Blok B-1, Blok B- 2, SWP C pada Blok C-2 dan di 

Blok D pada Blok D-1 dan Blok D- 2; dan 

i. ruas jalan melintas di SWP A Blok A-2, SWP B pada 

Blok B-1 Blok B-3, SWP C Blok C-2, dan SWP D Blok 

D-1. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. tempat evakuasi sementara; dan 

b. tempat evakuasi akhir. 

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf  a, terdiri atas: 

a. Kantor Lembang Benteng Mamullu di SWP A pada 

Blok A-1; 

b. SDN 4 Tikala di SWP A pada Blok A-1; 

c. Gereja Toraja Jemaat Limbong di SWP B pada Blok 

B-3; 

d. Puskesmas Tikala di SWP B pada Blok B-3; 

e. SDN 1 Kapala Pitu di SWP C pada Blok C-1; 

f. Poskesdes Lembang Benteng Ka'do To Ria di SWP C 

pada Blok C-2; dan 
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g. SDN 4 Sesean Suloara di SWP D pada Blok D-1. 

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b, terdiri atas: 

a. SMP 3 Sesean Suloara Satap yang terdapat di SWP B 

pada Blok B-1; dan 

b. Poskesdes Sikuku Kapala Pitu yang terdapat di SWP 

C pada Blok C-1. 

(6) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri  atas: 

a. sisi kiri kanan ruas jalan Tikala-Ke’pe’ yang terdapat 

di SWP C pada Blok C-1, dan  Blok C-2; 

b. sisi kiri kanan ruas jalan Karasiak-Ke’pe’ yang 

terdapat di SWP A pada Blok A-1, Blok A-2, dan SWP 

C pada Blok C-1, C-2, dan Blok C-3; 

c. sisi kiri kanan ruas jalan Tikala-Batutumonga yang 

terdapat di SWP B pada Blok B-1, Blok B-3 dan SWP 

D pada Blok D-2; dan 

d. sisi kiri kanan ruas jalan Batutumonga-To’Rea di 

SWP B pada Blok B-1, Blok B-2 SWP C pada Blok C-

2, dan SWP D pada Blok D-1, dan  Blok D-2. 

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, terdiri atas: 

a. sisi kiri kanan ruas jalan Batutumonga-To’ Rea di 

SWP B pada Blok B-1, Blok B-2, SWP C pada Blok C-

1, Blok C-2, dan SWP D pada Blok D-1, dan Blok D-

2; 

b. sisi kiri kanan ruas jalan Karasiak-Ke’pe’ di SWP A 

pada Blok A-1, Blok A-2, dan SWP C pada Blok C-1, 

dan Blok C-3; 

c. sisi kiri kanan ruas jalan Tikala-Batutumonga di SWP 

B pada Blok B-1, Blok B-3, dan SWP D pada Blok D-

2; 

d. sisi kiri kanan ruas jalan Tikala-Ke’pe’ yang terdapat 

di SWP A pada Blok A-1, dan SWP C pada Blok C-1, 

Blok C-2, dan Blok C-3; dan 

e. sisi kiri kanan pada ruas jalan yang terdapat pada 

SWP A Blok A-1 dan SWP B Blok B-1 dan Blok B-3. 

(8) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 16 

(1) Rencana pola ruang, terdiri atas: 

a. Zona Lindung; dan 

b. Zona Budi Daya. 

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 
Zona Lindung 

Pasal 17 

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL; 

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 

c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH ; dan 

d. Zona Badan Air dengan kode BA. 

 

Paragraf 1 

Zona Hutan Lindung 

Pasal 18 

(1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 131,35 

(seratus tiga puluh satu koma tiga lima) hektar, terdiri 

atas: 

a. SWP B dengan luas 24,77 (dua puluh empat koma 

tujuh tujuh) hektar pada Blok B-2; dan 

b. SWP C dengan luas 106,58 (seratus enam koma lima 

delapan) hektar pada  Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-

3. 

(2) Zona Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) apabila terdapat perubahan peruntukan dan fungsi 

serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.  
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Paragraf 2 

Zona Perlindungan Setempat 

Pasal 19 

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditetapkan dengan luas 

81,62 (delapan puluh satu koma enam dua) hektar, terdiri 

atas: 

a. SWP A dengan luas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektar 

pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 20,51 (dua puluh koma lima satu) 

hektar pada Blok  B-3; 

c. SWP C dengan luas 24,07 (dua puluh empat koma nol 

tujuh) hektar pada Blok C-1, Blok C-2 dan Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 26,81 (dua puluh enam koma 

delapan satu) hektar  pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

 

Paragraf 3 

Zona Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 20 

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan 

luas 268,69 (dua ratus enam puluh delapan koma enam 

sembilan) hektar, terdiri atas: 

a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 

b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 

c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3; 

d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; 

e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan 

f. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6. 

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 182,19 

(seratus delapan puluh dua koma satu sembilan) hektar, 

terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 4,77 (empat koma tujuh tujuh) 

hektar pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 71,11 (tujuh puluh satu koma 

satu satu) hektar pada Blok B-1,Blok B-2 dan Blok 

B-3; 

c. SWP C dengan luas 62,23 (enam puluh dua koma 

dua tiga) hektar pada Blok C-1, Blok C-2 Blok C-3; 

dan 

d. SWP D dengan luas 44,08 (empat puluh empat koma 

nol delapan) hektar pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 65,95 
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(enam puluh lima koma sembilan lima) hektar, terdiri 

atas: 

a. SWP A dengan luas 5,10 (lima koma satu) hektar 

pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 21,13 (dua puluh satu koma satu 

tiga) hektar pada Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma 

enam lima) hektar pada Blok C-1 dan Blok C-2; dan 

d. SWP D dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) 

hektar pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

(4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 

luas 5,31 (lima koma tiga satu)  hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar 

pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 0,94 (nol koma sembilan empat) 

hektar pada Blok B-2; dan 

c. SWP C dengan luas 4,23 (empat koma dua tiga) 

hektar pada Blok C- 1, Blok C-2 dan Blok C-3; 

(5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 

luas 10,12 (sepuluh koma satu dua) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar 

pada Blok A- 1; 

b. SWP B dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) 

hektar pada Blok B-2; dan 

c. SWP C dengan luas 6,17 (enam koma satu tujuh) 

hektar pada Blok C-2. 

(6) Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 

luas 1,85 (satu koma delapan lima) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,30 (nol koma tiga) hektar pada 

Blok A-1; 

b. SWP C dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektar 

pada Blok C-1 dan Blok C-2; dan 

c. SWP D dengan luas 0,30 (nol koma tiga) hektar pada 

Blok D-1. 

(7) Sub-Zona Taman Rukun tetangga dengan kode RTH-6 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan 

luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar 

pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) 

hektar pada Blok B-1; 

c. SWP C dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) 
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hektar pada Blok C-1; dan 

d. SWP D dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektar 

pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

 
Paragraf 4 

Zona Badan Air 

Pasal 21 

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf d, ditetapkan dengan luas 10,74 

(sepuluh koma tujuh empat) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) 

hektar pada Blok A-1 dan Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 3,12 (tiga koma satu dua) hektar 

pada Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 2,22 (dua koma dua tiga) hektar pada 

Blok C-1, Blok  C-2 dan Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar 

pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

 
Bagian Ketiga 

Zona Budi Daya 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 22 

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Zona Perumahan dengan kode R; 

b. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 

c. Zona Perkantoran dengan kode KT; 

d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 

e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 

f. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR; 

g. Zona Pertanian dengan kode P; 

h. Zona Pariwisata dengan kode W; 

i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; 

j. Zona Campuran dengan kode C; dan 

k. Zona Badan jalan dengan kode BJ. 
 

Paragraf 2 

Zona Perumahan 

Pasal 23 

(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf a dengan luas 466,56 (empat ratus enam puluh 

enam koma lima enam) hektar, terdiri atas: 

a. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode 

R-4; dan 
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b. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah 

dengan kode R-5. 

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode 

R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dengan luas 73,92 (tujuh puluh tiga koma sembilan dua) 

hektar, terdiri atas: 

a. SWP B dengan luas 29,87 (dua puluh sembilan koma 

delapan tujuh) hektar pada Blok B-1 dan Blok B-2; 

b. SWP C dengan luas 25,92 (dua puluh lima koma 

sembilan dua) hektar pada Blok C-1 dan Blok C-2; 

dan 

c. SWP D dengan luas 18,13 (delapan belas koma satu 

tiga) hektar pada  Blok D-2. 

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah 

dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dengan luas 392,63 (tiga ratus sembilan puluh 

dua koma enam tiga) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 71,57 (tujuh puluh satu koma 

lima tujuh) hektar pada Blok A-1 dan Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 152,74 (seratus lima puluh dua 

koma tujuh empat) hektar pada Blok B-1, Blok B-2, 

dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 86,13 (delapan puluh enam koma 

satu tiga) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok 

C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 82,19 (delapan puluh dua koma 

satu sembilan) hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 

 
Paragraf 3 

Zona Perdagangan dan Jasa 

Pasal 24 

(1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 31,10 (tiga puluh 

satu koma satu) hektar, terdiri atas: 

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2; dan 

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan 

kode K-3. 

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode 

K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dengan luas 23,94 (dua puluh tiga koma sembilan 

empat) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 16,90 (enam belas koma 

sembilan) hektar pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 3,24 (tiga koma dua empat) 

hektar pada Blok B- 1; 

c. SWP C dengan luas 1,70 (satu koma tujuh) hektar 
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pada Blok C-1, dan Blok C-2; dan 

d. SWP D dengan luas 2,1 (dua koma satu ) hektar pada 

Blok D-1, dan Blok D-2. 

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan 

kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dengan luas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar, terdiri 

atas: 

a. SWP A dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) 

hektar pada Blok A- 1; 

b. SWP B dengan luas 4,36 (empat koma tiga enam) 

hektar pada Blok B- 2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar 

pada Blok C-1; dan 

d. SWP D dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) 

hektar pada Blok D-2. 

 

Paragraf 4 

Zona Perkantoran 

Pasal 25 

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 1,89 (satu koma 

delapan sembilan) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar 

pada Blok A-1 dan  Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar 

pada Blok B-1, dan Blok B-2; 

c. SWP C dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar 

pada Blok C-1, dan Blok C-2; dan 

d. SWP D dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar 

pada Blok D-2. 

 

Paragraf 5 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

Pasal 26 

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan 

luas 33,23 (tiga puluh tiga koma dua tiga) hektar, 

terdiri atas: 

a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota 

dengan kode SPU-1; 

b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala 

Kecamatan dengan kode SPU-2; 

c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan 

dengan kode SPU-3; dan 

d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW 

dengan kode SPU-4. 

(2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan 
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kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektar, terdiri 

atas: 

a. SWP A dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) 

hektar pada Blok A- 1; 

b. SWP C dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) 

hektar pada Blok C-1; dan 

c. SWP D dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) 

hektar pada Blok D-2. 

(3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan 

dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dengan luas 8,44 (delapan koma empat 

empat) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) 

hektar pada Blok A- 1; 

b. SWP B dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) 

hektar pada Blok B- 1, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 4,71 (empat koma tujuh 

sembilan) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok 

C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektar 

pada Blok D-1. 

(4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan 

dengan kode SPU- 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, dengan luas 23,23 (dua  puluh tiga koma 

dua tiga) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 4,22 (empat koma dua dua) 

hektar pada Blok A-1 dan Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) 

hektar pada Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 5,98 (lima koma sembilan 

delapan) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok 

C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 4,58 (empat koma lima delapan) 

hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 

(5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun 

Warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) 

hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar 

pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar 

pada Blok B-2; dan 

c. SWP C dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektar pada 

Blok C-1 dan Blok C-2. 

Paragraf 6 
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Zona Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 27 

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan 

luas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar pada Blok D-

1. 

 

Paragraf 7 

Zona Perkebunan Rakyat 

Pasal 28 

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan luas 151,91 

(seratus lima puluh satu koma sembilan satu) hektar, terdiri 

atas; 

a. SWP A dengan luas 94,86 (sembilan puluh empat koma 

delapan enam) hektar pada Blok A-1, dan Blok A-2; dan 

b. SWP C dengan luas 57,05 (lima puluh tujuh koma nol 

lima) hektar pada Blok C-1, Blok C-2 dan Blok C-3. 

 

Paragraf 8 

Zona Pertanian 

Pasal 29 

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf g, dengan luas 2.402,87 (dua ribu 

empat ratus dua koma delapan tujuh) hektar, terdiri 

atas: 

a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; 

b. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2; dan 

c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3. 

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 

luas 965,75 (sembilan ratus enam puluh lima koma 

tujuh lima) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 87,99 (delapan puluh tujuh koma 

sembilan sembilan) hektar pada Blok A-1 dan Blok A-

2; 

b. SWP B dengan luas 379,26 (tiga ratus tujuh puluh 

sembilan koma dua enam ) hektar pada Blok B-1, 

Blok B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 180,79 (seratus delapan puluh 

koma tujuh sembilan) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, 

dan Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 317,70 (tiga ratus tujuh belas 

koma tujuh)  hektar pada Blok D-1 dan Blok D-2. 

(3) Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 382,27 

(tiga ratus delapan puluh dua koma dua tujuh) hektar, 

terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 124,24 (seratus dua puluh empat 

koma dua empat) hektar pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 57,83 (lima puluh tujuh koma 

delapan tiga) hektar pada Blok B-1, Blok B-2, dan 

Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 180,80 (seratus delapan puluh 

koma delapan) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan 

Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 19,38 (sembilan belas koma tiga 

delapan) hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 

(4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1054,85 

(seribu lima puluh empat koma delapan lima) hektar, 

terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 286,93 (dua ratus delapan puluh 

enam koma sembilan tiga) hektar pada Blok A-1 dan 

Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 271,82 (dua ratus tujuh puluh 

satu koma delapan dua) hektar pada Blok B-1, Blok 

B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 365,74 (tiga ratus enam puluh 

lima koma tujuh empat) hektar pada Blok C-1, Blok 

C-2, dan Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 130,36 (seratus tiga puluh koma 

tiga enam) hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 

 
Paragraf 9 

Zona Pariwisata 

Pasal 30 

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 77,62 (tujuh puluh 

tujuh koma enam dua) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 43,24 (empat puluh tiga koma dua 

empat) hektar pada Blok A-1, dan Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 20,67 (dua puluh koma enam tujuh) 

hektar pada Blok B-1 dan Blok B-2; 

c. SWP C dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) 

hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-3; dan 

d. SWP D dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) 

hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 
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Paragraf 10 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau 

Pasal 31 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, berupa 

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH 

dengan luas 0,80 (nol koma delapan) hektar, terdiri atas: 

a. SWP B dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar 

pada Blok B-1; dan 

b. SWP C dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar 

pada Blok C-1. 

 
Paragraf 11 

Zona Campuran 

Pasal 32 

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf j, berupa Sub-Zona campuran 

intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 dengan luas 

5,10 (lima koma satu)     hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) 

hektar pada Blok A-1; 

b. SWP C dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) 

hektar pada Blok C-1 dan Blok C-2; dan 

c. SWP D dengan luas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar 

pada Blok D-1. 

 

Paragraf 12 

Zona Badan Jalan 

Pasal 33 

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 60,62 (enam puluh 

koma enam dua) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 9,50 (sembilan koma lima) hektar 

pada Blok A-1 dan Blok A-2; 

b. SWP B dengan luas 18,95 (delapan belas koma sembilan 

lima) hektar pada Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C dengan luas 19,59 (sembilan belas koma lima 

sembilan) hektar pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-3; 

dan 

d. SWP D dengan luas 12,58 (dua belas koma lima 

delapan) hektar pada Blok D-1, dan Blok D-2. 
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BAB V 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 34 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam 

mewujudkan RDTR Kawasan Pariwisata Negeri Di Atas 

Awan Lolai dan Sekitarnya dalam bentuk program 

pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 

(lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. 

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan 

b. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Pasal 35 

(1) Pelaksanaan KKPR WP Kawasan Pariwisata Negeri Di 

Atas Awan Lolai dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah 

satu pertimbangan dalam  pelaksanaan revisi RDTR. 

 

Bagian Ketiga 

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 

Pasal 36 

(1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

b. lokasi; 

c. sumber pendanaan; 

d. instansi pelaksana; dan 

e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 

b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(3) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berada di seluruh SWP dan Blok; 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
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b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

dan 

c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d terdiri  atas : 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 

c. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; 

d. Masyarakat; dan 

e. Swasta. 

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar 

bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas 

pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR 

Kawasan Pariwisata Negeri Di Atas Awan Lolai dan 

Sekitarnya meliputi: 

a. tahap pertama pada periode Tahun 2021 - 2026; 

b. tahap kedua pada periode Tahun 2027 - 2031; 

c. tahap ketiga pada periode Tahun 2032 - 2036; dan 

d. tahap keempat pada periode Tahun 2037 - 2041. 

(7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

PERATURAN ZONASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 37 

(1) Fungsi peraturan zonasi sebagai: 

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan 

ruang; 

b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya 

air right development dan pemanfaatan ruang di 

bawah tanah; 

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau 

pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. 

(2) Manfaat peraturan zonasi sebagai: 

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal 

yang ditetapkan; 

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan 

meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai 
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dengan karakteristik zona; dan 

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif 

terhadap zona. 

(3) Peraturan zonasi terdiri atas: 

a. aturan dasar; dan 

b. teknik pengaturan zonasi. 

 

Bagian Kedua 

Aturan Dasar 

Pasal 38 

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 

ayat (3) huruf a  terdiri atas: 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan tata bangunan; 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. ketentuan khusus; dan 

f. ketentuan pelaksanaan. 

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. aturan dasar zona lindung; dan 

b. aturan dasar zona budi daya. 

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dengan: 

a. peta zonasi (zoning map); dan 

b. aturan zonasi (zoning text). 

 
Pasal 39 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a 

memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

pada suatu zona atau Sub-Zona, meliputi : 

a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan 

b. ketentuan teknis zonasi. 

(2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan 

dan penggunaan lahan terkait: 

a. zona hutan lindung dengan kode HL; 

b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; 

c. zona badan air dengan kode BA; dan 

d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, terdiri 

atas: 

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1; 

2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 

3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 
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4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; 

5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan 

6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6. 

e. zona ruang terbuka non hijau (RTNH); 

f. zona perumahan dengan kode R, terdiri atas: 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 

kode R-4; dan 

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah 

dengan kode R- 5. 

g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, terdiri 

atas: 

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2; dan 

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3. 

h. zona perkantoran dengan kode KT; 

i. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, 

terdiri atas: 

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; 

2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode 

SPU-2; 

3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode 

SPU-3; dan 

4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4. 

j. zona pariwisata dengan kode W; 

k. zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona 

campuran intensitas menengah/sedang dengan kode 

C-2; 

l. zona pertanian dengan kode P, terdiri atas: 

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; 

2. Sub-Zona holtikultura dengan kode P-2; dan 

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3. 

m. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 

dan 

n. zona perkebunan rakyat dengan kode KR. 

(3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 5 (lima) 

klasifikasi dengan kode sebagai berikut: 

a. Klasifikasi I = pemanfaatan yang diizinkan; 

b. Klasifikasi T = pemanfaatan yang diizinkan terbatas; 

c. Klasifikasi B = pemanfaatan yang diizinkan 

bersyarat; 

d. Klasifikasi T,B = pemanfaatan yang diizinkan 

terbatas bersyarat; dan 
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e. Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diizinkan. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 40 

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, merupakan 

ketentuan mengenai besaran pembangunan yang 

diperbolehkan dalam suatu zona dan atau Sub-Zona, 

yang terdiri atas: 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum; 

b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan 

maksimum; 

c. koefisien daerah hijau (KDH) minimal; 

d. luas kavling minimum; 

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan 

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 41 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, merupakan 

pengaturan tata massa bangunan yang proporsional 

antara bangunan dan lingkungan. 

(2) Pengaturan tata massa bangunan yang proporsional 

antara bangunan dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ketentuan ketinggian bangunan (TB) maksimum; 

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; 

c. jarak bebas antar bangunan minimal; 

d. jarak bebas samping (JBS) minimum; dan 

e. jarak bebas belakang (JBB) minimum. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
Pasal 42 

(1) Ketentuan sarana dan prasarana minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, 

terdiri atas: 

a. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 
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perumahan; 

b. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 

perdagangan dan  jasa; 

c. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 

perkantoran; 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 

sarana pelayanan  umum; 

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 

peruntukan  industri; dan 

f. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona 

pariwisata. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 43 

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang 

ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-

hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena 

belum diatur pada Zona/Sub-Zona di dalam aturan 

dasar, meliputi: 

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 

b. kawasan rawan bencana longsor; 

c. tempat evakuasi bencana; dan 

d. sempadan. 

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, bertampalan Zona Pertanian dengan luas 

965,75 (sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh 

lima) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A sebesar 2,36 (dua koma tiga enam) persen 

pada Blok A-1, dan Blok A-2; 

b. SWP B sebesar 10,18 (sepuluh koma satu delapan) 

persen pada Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3; 

c. SWP C sebesar 4,85 (empat koma delapan lima) 

persen pada Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-3; dan 

d. SWP D sebesar 8,53 (Delapan koma lima tiga) persen 

pada Blok D-1, dan Blok D-2. 

(3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berlaku ketentuan: 

a. diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata 

agro; dan 

b. perlindungan LP2B sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tinggi 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

bertampalan dengan Sub-Zona Badan Jalan, 

Holtikultura, Perkebunan, Perumahan Kepadatan 

Rendah, dan Rimba Kota dengan luas 88,80 (delapan 

puluh delapan koma delapan) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A dengan luas 7,47 (tujuh koma empat tujuh) 

hektar pada Blok A-1; 

b. SWP B dengan luas 52,09 (lima puluh dua koma nol 

sembilan) hektar pada Blok B-1 dan Blok B-2; 

c. SWP C dengan luas 2,16 (dua koma satu enam) 

hektar pada Blok C- 3; dan 

d. SWP D dengan luas 27,16 (dua puluh tujuh koma 

satu enam) hektar  pada Blok D-2. 

(5) Ketentuan khusus rawan bencana longsor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan: 

a. pendirian bangunan harus memenuhi standar untuk 

daerah rawan longsor; 

b. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari 

yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus 

mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari 

bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan 

daerah mengenai kawasan rawan bencana); 

c. persyaratan pembangunan serta pengawasan dan 

pengendalian yang ketat; 

d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi 

resapan dan kelestarian lingkungan; 

e. pada kawasan yang belum terbangun dan berada 

pada rawan longsor diprioritaskan untuk fungsi 

kawasan lindung dan kawasan budi daya non 

terbangun; dan 

f. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki 

izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan 

bencana dan mitigasi bencana serta bersedia 

diadakan shelter, meeting point. 

(6) Tempat evakusi bencana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas: 

a. tempat evakuasi akhir; dan 

b. tempat evakuasi sementara. 

(7) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), ditetapkan dengan ketentuan: 

a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup 

memadai; 

b. ketersediaan tempat yang cukup terlindung dari 

jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung 

dari bencana; 

c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara 

terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, 

ibu hamil, dan difabel; 
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d. kemudahan akses mobilisasi dan perpindahan ke 

lokasi yang lebih aman lebih cepat; 

e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang 

terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan; 

f. ketersediaan sistem peringatan dini (early warning 

system) terhadap bencana alam; 

g. ketersediaan sarana pertolongan pertama; 

h. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca 

dan dipahami secara cepat; dan 

i. ketersediaan rambu jalur, arah evakuasi, dan titik 

kumpul evakuasi. 

(8) Ketentuan khusus sempadan yang dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. sempadan sungai; dan 

b. sempadan mata air. 

(9) Ketentuan khusus sempadan sungai yang dimaksud 

pada ayat (8) huruf a ditetapkan dengan ketentuan: 

a. diarahkan zona pemanfaatan ruang untuk kawasan 

lindung sempadan sungai dan khusus untuk 

kawasan bantaran sungai diarahkan sebagai RTH 

kota; 

b. Pemanfaatan secara terbatas kegiatan budi daya 

pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, 

ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan 

penelitian tentang sungai dengan batasan luas 

terbangun 5% (lima persen) dari luas area 

pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan 

banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang 

evakuasi banjir; 

c. relokasi permukiman secara bertahap, 

diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan 

bantaran sungai dengan tidak memiliki hak 

penguasaan tanah, dan bagi pemukim yang sudah 

memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan 

upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap 

banjir; 

d. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan 

keamanan; 

e. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan 

pertambangan di sempadan sungai; dan 

f. dilarang melakukan pembangunan baru unit 

perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, 

sarana pelayanan umum, obyek vital maupun 

fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana 

transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas 

umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun 

di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya 

mitigasi bencana. 
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(10) Ketentuan khusus sempadan mata air pada ayat (8) 

huruf b, ditetapkan dengan ketentuan: 

a. diarahkan zona pemanfaatan ruang untuk kawasan 

lindung sempadan mata air dan RTH kota; 

b. pemanfaatan secara terbatas kegiatan budi daya 

pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi, ruang 

terbuka publik, serta sarana pendidikan dan 

penelitian; 

c. pemanfaatan ruang wajib memelihara keberlanjutan 

mata air; 

d. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat 

merusak keberadaan mata air; 

e. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang 

merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik 

kawasan, sumber mata air; 

f. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan 

keamanan; dan 

g. dilarang melakukan pembangunan baru unit 

perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, 

sarana pelayanan umum, obyek vital maupun 

fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana 

transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas 

umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun 

di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya 

mitigasi bencana. 

(11) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.A, Lampiran 

X.B, Lampiran X.C, dan Lampiran X.D yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 44 

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 38 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 

a. variansi pemanfaatan ruang; 

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada 

dan tidak  sesuai dengan peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan 

yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan 

dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti 

ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan zonasi; 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi 

kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan 

rencana tata ruang dan memberikan dampak positif 

bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif 

bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak 

negatif bagi masyarakat; dan 

(4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada 

dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk 

pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum 

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat 

dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai 

prosedur yang benar. 

 
Paragraf 1 

Aturan Dasar Zona Lindung 

Pasal 45 

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (2)  huruf a terdiri atas : 

a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL; 

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 

c. Zona Badan Air dengan kode BA; 

d. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 

e. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 

f. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3; 

g. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; 

h. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan 

i. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6. 

 
Pasal 46 

Aturan dasar Sub-Zona Hutan Lindung (HL) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada: TPS dengan ketentuan dibatasi jumlahnya dan 

tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Perkemahan, Sport Tourism, Wisata Alam, 

Wisata Budaya, Perkebunan Tanaman Keras, 

dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 
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instansi atau dinas terkait; 

b. menanam jenis vegetasi yang sesuai dan wajib 

untuk dihijaukan 

c. wajib melakukan analisis lingkungan seperti 

UKL-UPL menggunakan; 

d. untuk kegiatan budi daya pertanian 

hortikultura dipersyaratkan dengan jenis 

tanaman tertentu yang tidak menyebabkan 

terjadinya longsor; 

e. untuk kegiatan pariwisata wajib menyediakan 

tempat parkir dan tanaman penghijau, serta 

mempertimbangkan dampak banjir; 

f. bangunan yang ada di atasnya sifatnya 

sementara dan tidak permanen 

g. menjaga sempadan sungai dengan; 

h. pada area parkir menggunakan paving blok 

yang mampu  meresapkan air; 

i. wajib menyediakan wadah persampahan berupa 

TPS; 

j. melakukan penghijauan di sekitar kawasan; 

dan 

k. aktifitas yang ditimbulkan tidak mencemari 

badan air sungai. 

2. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

dengan ketentuan;. 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada area 

parkirnya menggunakan pavingblok yang 

mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95 %(sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan 

ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan 

di hutan lindung; dan 

b. penanaman vegetasi pada zona hutan lindung. 
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Pasal 47 

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada: 

1. Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, 

Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Jalur 

Hijau dan Pulau Jalan, dengan ketentuan: 

terbatas luas persil/kavling untuk kegiatan, di 

luar badan jalan, aktivitas seni dan rekreasi, 

aktivitas olahraga tidak mencemari sungai, 

menjadi daya tarik wisata alam, wisata 

petualangan alam, taman rekreasi atau taman 

wisata; 

2. Wisata Agro, dengan ketentuan; mendukung 

fungsi kawasan sebagai destinasi wisata. 

Terbatas untuk aktifitas yang ditimbulkan tidak 

mencemari badan air sungai; 

3. Pembibitan, dengan ketentuan terbatas pada 

zona-zona yang sudah merupakan eksisting saat 

ini; dan 

4. Reklame dengan ketentuan tidak mengganggu 

fungsi Kawasan. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Sport Tourism, Wisata Alam, Wisata Budaya, 

dengan ketentuan; 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. tersedia prasarana persampahan yang 

memadai pada setiap unit kegiatan; dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

2. Holtikultura, Tambak, dan Kolam, dengan 

ketentuan tidak mengganggu fungsi kawasan; 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

dengan ketentuan: 

a. tidak diperbolehkan merubah kondisi alamiah 

serta menjaga kelestarian vegetasi yang ada di 

dalamnya; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 
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instansi atau dinas terkait; dan 

c. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : 

a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); 

c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari 

luas persil; dan 

d. KTB maksimal 1 (satu). 

(3) Ketentuan tata bangunan yaitu ketinggian bangunan 

maksimal 1 (satu) lantai atau sama dengan 5 m (lima 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan 

sungai sebagai ruang terbuka hijau; 

b. pembangunan jalan Inspeksi; dan 

c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan 

ukuran bangunan serta mengembangkan 

bangunan. 

 

Pasal 48 

Aturan dasar Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf c, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 
a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada: 

1. Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, 

Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Jalur 

Hijau dan Pulau Jalan, dengan kententuan: 

terbatas di luar badan jalan, aktivitas seni, 

rekreasi, dan olahraga tidak mencemari sungai; 

2. Reklame dengan ketentuan tidak mengganggu 

fungsi kawasan dan tidak  mencemari sungai. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Sport Tourism, Wisata Alam, dan Wisata Budaya 

dengan ketentuan; 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 
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dinas terkait; 

b. tersedia prasarana persampahan yang 

memadai pada setiap unit kegiatan; dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

2. Holtikultura, Tambak, dan Kolam dengan 

ketentuan tidak mengganggu fungsi kawasan; 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi,  Instalasi Pengolahan Air Minum, 

dengan ketentuan: 

a. tidak diperbolehkan merubah kondisi alamiah 

serta menjaga kelestarian vegetasi yang ada di 

dalamnya; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas terkait; dan 

c. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : 
a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil; dan 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sekitar 

kawasan badan air; 

b. pengembangan tembok/tanggul penahan daya 

rusak air; dan 

c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan 

ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan 

di kawasan badan air. 

 

Pasal 49 

Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada: 

1. Taman Pemakaman Umum (TPU), dengan 

ketentuan merupakan  eksisting pemakaman; 

2. Sempadan/Penyangga, dengan ketentuan 
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mendukung kawasan  sebagai destinasi wisata; 

3. Lapangan Olahraga, Taman Bermain, dengan 

ketentuan kegiatan tetap dominan  menjadi area 

terbuka berupa lapangan olahraga; 

4. Holtikultura, Wisata Agro, Kandang Hewan, dan 

Pembibitan, dengan ketentuan dibatasi 

pemanfaatan pada yang berada di daerah 

pinggiran RTH; 

5. TPS dengan ketentuan dibatasi jumlahnya dan 

tidak mengganggu zona dasarnya; 

6. Reklame atau pusat informasi tidak 

diperbolehkan lebih dari 1 papan informasi 

disetiap zona RTH Kota. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan eksisting pemakaman; 

2. Sport Tourism, Wisata Alam, dan Wisata Budaya, 

dengan ketentuan; 

a. harus mendapatkan izin dari pihak atau 

instansi berwenang; 

b. tidak diperbolehkan merubah kondisi alamiah 

taman serta menjaga kelestarian vegetasi yang 

ada di dalamnya; 

c. wajib menyiapkan area parkir dan tps yang 

memadai; 

d. kegiatan wisata yang dikembangkan harus 

berbasis pada penelitian dan green wisata; 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, dan Instalasi Pengolahan Air 

Minum, dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada area 

parkirnya menggunakan pavingblok yang 

mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

4. Menyediakan lapngan parkir umum yang 

menggunakan material berwawasan lingkungan, 

dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : 
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a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); 

c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari 

luas persil; dan 

d. KTB maksimal 1 (satu). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 5 m (lima meter); dan 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jalur pejalan kaki; 

b. aksesibilitas untuk difabel; 

c. fasilitas parkir kendaraan bermotor;  

d. jaringan energi; 

e. jaringan drainase; 

f. persampahan; dan  

g. jaringan telekomunikasi. 

 

Pasal 50 

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

2. Rimba Kota, Sempadan/Penyangga, Lapangan 

Olahraga, Taman Bermain, Wisata Agro, 

Holtikultura, Kandang Hewan, dan Pembibitan, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

3. TPS, Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 
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2. Sport Tourism, Wisata Alam, dan Wisata Budaya, 

dengan ketentuan: 

a. harus mendapatkan izin dari pihak atau 

instansi yang berwenang; dan  

b. tidak diperbolehkan merubah kondisi alamiah 

taman serta menjaga kelestarian vegetasi yang 

ada di dalamnya. 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

dan Lapangan Parkir Umum dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada area 

parkirnya menggunakan paving blok yang 

mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : 

a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan 

c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari 

luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau 

sama dengan 8 m (delapan meter); dan 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jalur pejalan kaki; 

b. aksesibilitas untuk difabel; 

c. fasilitas parkir kendaraan bermotor;  

d. jaringan energi;  

e. jaringan drainase;  

f. persampahan; dan  

g. jaringan telekomunikasi. 

 

Pasal 51 

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 
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tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

2. Rimba Kota, Sempadan/Penyangga, Lapangan 

Olahraga, Taman Bermain, Wisata Agro, 

Holtikultura, Kandang Hewan, dan Pembibitan, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

3. TPS, Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

2. Sport Tourism, Wisata Alam, Wisata Budaya, 

dengan ketentuan: 

a. harus mendapatkan izin dari pihak atau 

instansi berwenang; dan 

b. tidak diperbolehkan merubah kondisi alamiah 

taman serta menjaga kelestarian vegetasi yang 

ada di dalamnya. 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

Lapangan Parkir Umum dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada area 

parkirnya menggunakan paving blok yang 

mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 



53  

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau 

sama dengan 8 m (delapan meter); dan 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter) . 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jalur pejalan kaki; 

b. aksesibilitas untuk difabel; 

c. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

d. jaringan energi; 

e. drainase; 

f. persampahan; dan  

g. telekomunikasi. 

 
Pasal 52 

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Rimba Kota, Sempadan/Penyangga, Lapangan 

Olahraga, Taman Bermain, Wisata Agro, 

Holtikultura, Pembibitan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

2. TPS, Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

2. Sport Tourism, Wisata Alam, Wisata Budaya, 

dengan ketentuan: 

a. wajib ukl/upl/sppl sesuai rekomendasi dinas 

terkait; dan 

b. memperoleh persetujuan dari ketua RT dan 

ketua RW setempat. 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

Lapangan Parkir Umum dengan ketentuan: 
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a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada area 

parkirnya menggunakan paving blok yang 

mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan Kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau 

sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jalur pejalan kaki; 

b. aksesibilitas untuk difabel; 

c. fasilitas parkir kendaraan bermotor;  

d. jaringan energi; 

e. jaringan drainase; 

f. persampahan; dan 

g. jaringan telekomunikasi. 

 
Pasal 53 

Aturan dasar Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Sempadan/Penyangga, Lapangan Olahraga, 

Taman Bermain, Holtikultura, dengan  ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 
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b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

2. TPS, Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Taman Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

2. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Jaringan Energi, Instalasi Pengolahan Air Minum, 

dengan ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi dinas 

terkait; 

b. wajib analisis dampak lalu lintas; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan tanaman 

penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

e. memperoleh rekomendasi/persetujuan dari RW 

ataupun RT ataupun kelurahan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 5 m (lima meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jalur pejalan kaki; 

b. aksesibilitas untuk difabel; 

c. fasilitas parkir kendaraan bermotor;  

d. jaringan energi; 

e. jaringan drainase; 

f. persampahan; dan 

g. jaringan telekomunikasi. 

 



56  

Pasal 54 

Aturan dasar Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 huruf i, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Sempadan/Penyangga, Lapangan Olahraga, 

Taman Bermain, Holtikultura dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

2. TPS dan Reklame dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: Taman 

Pemakaman Keluarga dengan ketentuan 

merupakan pemakaman eksisting; 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 5 m (lima meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan drainase; 

c. persampahan; dan 

d. jaringan telekomunikasi. 
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Paragraf 2 

Aturan Dasar Zona Budi Daya 

Pasal 55 

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas : 

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; 

b. Sub-Zona holtikultura dengan kode P-2; 

c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; 

d. zona perkebunan rakyat dengan kode PR 

e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode 

R-4; 

f. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan 

kode R-5. 

g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode 

K-2; 

h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan 

kode K-3. 

i. zona perkantoran dengan kode KT; 

j. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; 

k. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; 

l. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; 

m. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4. 

n. zona pariwisata dengan kode W; 

o. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 

p. zona ruang terbuka non hijau (RTNH); dan 

q. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang 

dengan kode C-2. 

 
Pasal 56 

Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan Kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

Rumah Tongkonan, Kolam Pemancingan, 

Holtikultura, Tambak, Kolam, Kandang Hewan, 

Pembibitan, Pergudangan Hasil Panen, 

Pengolahan Hasil Pertanian, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya; 
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2. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi kedalamannya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan Halte Bus, Lapangan Parkir 

Umum, dengan ketentuan: wajib menyediakan 

tanaman penghijau. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 4 m (empat meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan drainase; 

c. jaringan air limbah; 

d. jaringan air bersih; 

e. persampahan; 

f. sistem jaringan telekomunikasi; 

g. saluran irigasi; dan 

h. gudang penyimpanan/pengolahan. 

  
Pasal 57 

Aturan dasar Sub-Zona Holtikultura (P-2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 
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b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kos, Panti Jompo, Panti Asuhan 

Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Paviliun, 

Rumah Dinas, Rumah Sederhana, Rumah 

Menengah, Rumah Mewah, Rumah Adat, Rumah 

Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

3. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Sanggar 

Seni, Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, 

Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Langgar/ 

Mushollah, dengan ketentuan: 

e. dibatasi jumlahnya; 

f. dibatasi luasannya; 

g. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

h. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

i. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

j. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

2. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Pusat 

Informasi Pariwisata, Wisata Budaya, Lapangan 

Pengembalaan, Pemerahan Susu, Kandang 

Hewan, Pembibitan, Pergudangan Hasil Panen, 

Pengolahan Hasil Pertanian, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

3. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, dan Reklame dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. PAUD/Playgroup, TK, SD, SMP, SMA /SMK, 

Perguruan Tinggi/Akademi, dengan ketentuan: 
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a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. wajib analisis dampak lalu lintas; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

e. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun kelurahan. 

2. Halte Bus, Lapangan Parkir Umum dengan 

ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. Wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

c. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

d. wajib menyediakan tanaman penghijau; 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Hewan Peliharaan dengan ketentuan tidak 

mengganggu zona dasarnya; 

2. Stasiun Agro, Stasiun Antara, IPAL Komunal, 

IPAL Rumah Tangga, Daur Ulang dengan 

ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. Wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

c. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

d. wajib menyediakan tanaman penghijau; 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 4 m (empat meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 
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(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan drainase; 

c. jaringan air limbah; 

d. jaringan air bersih; 

e. persampahan; 

f. sistem jaringan telekomunikasi; 

g. saluran irigasi; dan 

h. gudang penyimpanan/pengolahan. 

 

Pasal 58 

Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I  

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada : 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya;; 

2. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kos, Panti Jompo, Panti Asuhan 

Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Paviliun, 

Rumah Dinas, Rumah Sederhana, Rumah 

Menengah, Rumah Mewah, Rumah Adat, Rumah 

Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

3. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Sanggar 

Seni, Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, 

Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan 

Langgar/ Mushollah, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

4. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Pusat 

Informasi Pariwisata, Wisata Budaya, Lapangan 
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Pengembalaan, Pemerahan Susu, Kandang 

Hewan, Pembibitan, Pergudangan Hasil Panen, 

Pengolahan Hasil Pertanian, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. PAUD/Playgroup, TK, SD, SMP, SMA /SMK, 

Perguruan Tinggi/Akademi, dengan ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. wajib analisis dampak lalu lintas; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

e. Memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun kelurahan. 

2. Halte Bus, Lapangan Parkir Umum dengan 

ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

c. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

d. wajib menyediakan tanaman penghijau; 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan : 

1. Hewan Peliharaan dengan ketentuan mengganggu 

zona dasarnya; 

2. Stasiun Agro, Stasiun Antara dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. Wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

c. wajib analisis dampak lalu lintas;dan 

d. wajib menyediakan tanaman penghijau; 

3. IPAL Komunal, IPAL Rumah Tangga, dan Daur 

Ulang dengan ketentuan: 
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a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 4 m (empat meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan drainase; 

c. jaringan air limbah; 

d. jaringan air bersih; 

e. persampahan; 

f. jaringan telekomunikasi; 

g. saluran irigasi; dan 

h. gudang penyimpanan/pengolahan. 

 
Pasal 59 

Aturan dasar Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada : 

1. Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, 

Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Jalur 

Hijau dan Pulau Jalan, Taman Pemakaman 

Keluarga, Sempadan/Penyangga, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 
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b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kos, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

3. Rumah Adat, Rumah Tongkonan, ketentuan: 

dibatasi untuk  kegiatan eksisting; 

4. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Pusat 

Informasi Wisata, Wisata Budaya, Holtikultura, 

Wisata Agro, Lapangan Pengembalaan, 

Pemerahan Susu, Kandang Hewan, Pembibitan, 

Pengolahan Hasil Pertanian, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

5. Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Terminal Tipe C, Halte Bus, Gedung  Parkir, 

Lapangan Parkir Umum dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 
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dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Hewan Peliharaan dengan ketentuan tidak 

mengganggu zona dasarnya; 

2. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, 

Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, 

dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai Rekomendasi 

Dinas Terkait. 

3. Stasiun Agro, Pergudangan Hasil Panen dengan 

ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas;dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) 

dari luas persil. 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai 

atau sama dengan 4 m (empat meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum yaitu 

menanam vegetasi yang memiliki kemampuan tinggi 

dalam menahan limpasan air hujan. 

 
Pasal 60 

Aturan dasar Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

huruf e, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode T 

pada : 
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1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan  

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya 

2. Asrama, Rumah Kost, Panti Jompo, Panti Asuhan 

Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Guest House, 

Paviliun, Rumah Dinas, Rumah Mewah, Rumah 

Adat, Ruko, Warung, Toko, PKL, Warnet/Game 

Center, Makanan dan Minuman, Peralatan 

Rumah Tangga, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

g. pengambilan air tanah, diizinkan terbatas 

dengan batasan, dengan ketentuan: dibatasi 

dibatasi kedalamannya. 

3. Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa 

Pemakaman, Jasa Perawatan/ 

Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan 

Pengiriman Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis 

Lainnya, Salon, Laundry, Penitipan Anak, Jasa 

Percetakan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

g. pengambilan air tanah, diizinkan terbatas 

dengan batasan, dengan ketentuan: dibatasi 

dibatasi kedalamannya. 

4. Polres, Polsek, Kantor Swasta, PAUD/Play Group, 

TK, SD, Sanggar Seni, Bimbingan Belajar, Kursus 

dan Pelatihan, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos 

Kesehatan, Bidan, Poliklinik, Toko Obat, Apotek 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; 
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f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

g. pengambilan air tanah, diizinkan terbatas 

dengan batasan, dengan ketentuan: dibatasi 

dibatasi kedalamannya. 

5. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Restoran, 

Café/Kedai Kopi, Taman Bermain, Taman 

Hiburan, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung 

Pertemuan Kota, Gedung Serbaguna, Balai 

Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi 

Lingkungan, Lembaga Sosial/Organisasi 

Kemasyarakatan, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, 

Klenteng, Langgar/Mushollah, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);  

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Penginapan, Losmen, Cottage, Homestay, Pusat 

Informasi Pariwisata, Sport Tourism, Wisata 

Alam, Wisata Budaya, Holikultura, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

7. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame,  dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Rumah Kopel, Rumah Deret, dengan ketentuan: 

a. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

c. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun kelurahan; dan 

d. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

2. Dokter Umum, Dokter Spesialis dengan 
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ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. wajib analisis dampak lalu lintas; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas;dan 

e. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun  kelurahan. 

3. TPST/TPST 3R, IPAL Rumah Tangga dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Rumah Mewah dengan ketentuan: 

a. wajib menyediakan tempat parkir dan tanaman 

penghijau; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

c. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun kelurahan; dan 

d. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

2. Hewan Peliharaan, Jasa Penyediaan Ruang 

Pertemuan, Balai  Pengobatan dengan ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. wajib analisis dampak lalu lintas; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan tanaman 

penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

e. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun RT 

ataupun  kelurahan. 

3. IPAL Komunal, Daur Ulang, Gedung Parkir, 

Lapangan Parkir Umum dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 
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b. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); 

c. KLB minimum 0,6 (nol Koma enam); 

d. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas 

persil; 

e. KWT maksimal 40% (empat puluh persen); 

f. Luas Kavling 75 m2 (tujuh puluh lima meter 

persegi); dan 

g. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau 

sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 1,5 m (satu 

koma lima meter);  dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 1,5 m (satu 

koma lima meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan jalan lingkungan; 

b. jaringan energi; 

c. jaringan air limbah; 

d. jaringan drainase; 

e. persampahan; 

f. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

g. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter 

dari garis tepi jalan; dan 

h. fasilitas umum lainnya. 

 

Pasal 61 

Aturan dasar Sub-Zona perumahan kepadatan sangat 

rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 huruf f, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I  

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. tidak mengganggu kawasan. 

2. Asrama, Rumah Kost, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 
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Mewah, Rumah Adat, Ruko, Warung, Toko, PKL, 

Warnet/Game Center, Makanan dan Minuman, 

Peralatan Rumah Tangga, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

g. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, 

Jasa Pemakaman, Jasa Perawatan/Perbaikan/ 

Renovasi Barang, Jasa Penyediaan Ruang 

Pertemuan, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, 

Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Salon, 

Laundry, Penitipan Hewan, Penitipan Anak, 

Jasa Percetakan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

g. pengambilan air tanah, diizinkan terbatas 

dengan batasan, dengan ketentuan: dibatasi 

dibatasi kedalamannya. 

4. Polres, Polsek, Kantor Swasta, PAUD/Playgroup, 

TK, SD, Sanggar Seni, Bimbingan Belajar, 

Kursus dan Pelatihan, Posyandu, Pos 

Kesehatan,  Bidan, Poliklinik, Toko Obat, Apotek, 

dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

g. pengambilan air tanah, diizinkan terbatas 

dengan batasan, dengan ketentuan: dibatasi 

dibatasi kedalamannya. 

5. Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, 
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Langgar/ Mushollah, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Restoran, 

Cafe/Kedai Kopi, Taman Bermain, Taman 

Hiburan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

7. Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung 

Pertemuan Kota, Gedung Serbaguna, Balai 

Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi 

Lingkungan, Lembaga Sosial/Organisasi 

Kemasyarakatan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

8. Penginapan, Losmen, Cottage, Homestay, Pusat 

Informasi Pariwisata, Sport Tourism, Wisata 

Alam, Wisata Budaya, Holikultura, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

9. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 
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c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Rumah Kopel, Rumah Deret dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

g. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

2. Balai Pengobatan, Dokter Umum, Dokter 

Spesialis wajib UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

d. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun  kelurahan. 

3. TPS/TPST 3R, IPAL Rumah Tangga dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Rumah Mewah, Hewan Peliharaan, Jasa 

Penyediaan Ruang Pertemuan dibatasi 

jumlahnya; 

a. dibatasi luasannya; 

b. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

d. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

2. IPAL Komunal, IPAL Rumah Tangga, Daur Ulang 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 
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3. Gedung Parkir, Lapangan Parkir Umum dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 1,0 (satu); 

c. KLB minimum 0,5 (nol koma lima); 

d. KDH minimum 50% (lima puluh persen) dari luas 

persil; 

e. KWT maksimal 40% (empat puluh persen) ; 

f. Luas Kavling 100 m2 (seratus meter persegi); dan 

g. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau 

sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 1,5 m (satu 

koma lima meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 1,5 m (satu 

koma lima meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan jalan lingkungan; 

b. jaringan energi; 

c. jaringan air limbah; 

d. jaringan drainase; 

e. persampahan; 

f. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

g. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga 

meter) dari garis tepi jalan; dan 

h. fasilitas umum lainnya. 

 

Pasal 62 

Aturan dasar Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 

dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

huruf g, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya;dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tongkonan, Taman Pemakaman 

Keluarga, dengan ketentuan: terbatas pada 

kegiatan-kegiatan eksisting; 

3. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kost, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. PKL, Warnet/Game Center, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

5. Peralatan Rumah Tangga, Hewan Peliharaan, 

Alat dan Bahan Farmasi, Tanaman, Kendaraan 

Bermotor dan Perlengkapannya, dengan 

ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Jasa Bangunan, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa 

Komunitas, Jasa Pemakaman, Jasa Perawatan/ 

Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Bengkel 

Mobil, Jasa Bengkel Motor, Penitipan Hewan, 

Penitipan Anak, dengan ketentuan: 
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a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

7. Kodim, Koramil, Polres, Polsek, Kantor Swasta, 

PAUD/Play Group, TK, SD, SMP, SMK, Sanggar 

Seni, Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

8. Posyandu, Pos Kesehatan, Bidan, Poliklinik, 

Toko Obat, Apotek, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, 

Klenteng, Langgar/Mushollah, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

9. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Klub 

Malam dan Bar, Rumah Bernyanyi, Hiburan 

Dewasa Lainnya, Teater, Bioskop, Restoran, 

Cafe/Kedai Kopi, Taman Bermain, Taman 

Hiburan, Studio Keterampilan, Panti Pijat, 

Fitness Centre, Studio Seni, dengan ketentuan:  

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

10. Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung 

Pertemuan Kota, Gedung Serbaguna, Balai 

Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi 

Lingkungan, Lembaga Sosial /Organisasi 

Kemasyarakatan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, 

d. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

e. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

11. Penginapan Losmen, Cottage, Home Stay, Pusat 

Informasi Pariwisata, Wisata Buatan, Wisata 
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Budaya, Holtikultura, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

d. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

e. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

12. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan parkir 

Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

d. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

13. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, 

Penyaluran Grosir, Pusat Perbelanjaan, 

Supermarket, Toserba, Minimarket, Mall, Plaza, 

dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

b. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL Sesuai 

rekomendasi dinas terkait. 

2. Dokter Umum, Dokter Spesialis, dengan 

ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai; dan 

c. wajib menyediakan parkir umum. 

3. TPST/TPST 3R, IPAL Rumah Tangga, dengan  

ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Hewan Peliharaan dengan ketentuan tidak 

mengganggu zona dasarnya; 

2. Bahan Bangunan dan Perkakas, Alat dan 
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Bahan Farmasi, Jasa bengkel Mobil, Jasa 

bengkel Motor, SPBU, SPBG dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai Rekomendasi 

Dinas Terkait. 

3. Balai Pengobatan dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai; dan 

c. wajib menyediakan parkir umum. 

4. Klub Malam dan Bar, Rumah Bernyanyi dengan 

ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; dan 

c. dinas terkait dibatasi jam operasionalnya. 

5. IPAL Komunal, Daur Ulang, dengan  

ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; dan 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari 

luas persil; 

b. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); 

c. KLB minimum 0,6 (nol Koma enam); 

d. KWT maksimal 20% (dua puluh persen); 

e. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas 

persil; dan 

f. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 
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d. toilet umum; 

e. jalur pejalan kaki; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

h. fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan 

i. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga 

meter)  dari garis tepi jalan. 

 
Pasal 63 

Aturan dasar Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

huruf h, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tongkonan, Taman Pemakaman 

Keluarga, dengan ketentuan: terbatas pada 

kegiatan-kegiatan eksisting; 

3. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kost, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Pavilion, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. PKL, Warnet/Game Cantre, peralatan Rumah 

Tangga, Tanaman, Kendaraan Bermotor dan 

Perlengkapannya dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 



79  

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. Jasa Bangunan, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa 

Komunikasi, Jasa Pemakaman, Jasa 

Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa 

Bengkel Mobil, Jasa Bengkel Motor, Penitipan 

Hewan, Penitipan Anak, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Kodim, Koramil, Polres, Polsek, Kantor Swasta, 

PAUD/Play Group, TK, SD, SMP, SMA/SMK, 

Sanggar Seni, Bimbingan Belajar, Kursus dan  

Pelatihan dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

7. Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, 

Dokter Umum, Dokter Spesialis, Bidan, 

Poliklinik, Toko Obat, Apotek, Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng, Langgar/Mushollah, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

8. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Klub 

Malam dan Bar, Hiburan Dewasa Lain, Teater, 

Bioskop, Restoran, Cafe/Kedai Kopi, Taman 

Bermain, Taman Hiburan, Studio 

Keterampilan, Panti Pijat, Fitness Centre, 

Studio Seni.  

9. Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung 

Pertemuan Kota, Gedung Serbaguna, Balai 

Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi 

Lingkungan, Lembaga Sosial /Organisasi 

Kemasyarakatan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

d. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 
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e. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

10. Penginapan Losmen, Cottage, Home Stay, Pusat 

Informasi Pariwisata, Wisata Buatan, Wisata 

Budaya, Holtikultura, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

d. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

e. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

11. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan parkir 

Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

d. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

12. TPS, IPAL Komunal, Daur Ulang, Bangunan 

Telekomunikasi/BTS, Instalasi Pengolahan Air 

Minum, Reklame, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. kegiatan pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Pasar Tradisonal, Pasar Lingkungan, 

Penyaluran Grosir, Pusat Perbelanjaan, 

Supermarket, Toserba, Minimarket, Mall, Plaza, 

dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

d. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun kelurahan; dan 

e. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

2. Dokter Umum, Dokter Spesialis, dengan 

ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 
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b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

d. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun kelurahan; dan 

e. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

3. TPST/TPST 3R, IPAL Rumah Tangga, dengan 

ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan pavingblok 

yang mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Hewan Peliharaan dengan ketentuan tidak 

mengganggu zona dasarnya. 

2. Bahan Bangunan dan Perkakas, Alat dan 

Bahan Farmasi, Jasa bengkel Mobil, Jasa 

bengkel Motor, SPBU, SPBG dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

c. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan pavingblok 

yang mampu meresapkan air;dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

3. Balai Pengobatan, Klub Malam dan Bar, Rumah 

Bernyanyi, dengan ketentuan: 

a. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

d. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun kelurahan; dan 

e. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

4. IPAL Komunal, Daur Ulang dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 
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c. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan pavingblok 

yang mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 1,4 (satu koma enam); 

c. KLB minimum 0,6 (nol Koma enam); 

d. KWT maksimal 20% (dua puluh persen); 

e. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas 

persil; dan 

f. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi, 

b. jaringan air limbah, 

c. jaringan drainase, 

d. jalur pejalan kaki; 

e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

h. fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; 

dan 

i. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m 

(tiga meter) dari garis tepi jalan. 

 
Pasal 64 

Aturan dasar Sub-Zona perkantoran dengan kode KT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I  

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 
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T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Makam Keluarga, Rumah 

Tunggal, Rumah Tongkonan, Warung, PKL, 

Warnet/Game Center, Makanan dan Minuman 

dengan ketentuan : 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia Ruang 

Pertemuan, Jasa  Penyedia Makanan dan 

Minuman, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasnnya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. PAUD/Playgroup, TK, SD, Masjid, Gereja, Pura, 

Vihara, Klenteng, Langgar/Mushollah dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Taman 

Bermain, Taman Hiburan, Gedung Pertemuan 

Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Pusat 

Informasi Lingkungan, Lembaga 

Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, Pusat 

Informasi Pariwisata, Wisata Budaya, 

Holtikultura, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame dengan 

ketentuan:  

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 
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kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Halte Bus, Gedung Parkir, dan Lapangan Parkir 

Umum dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya;dan  

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Warung, dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; dan 

c. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); 

c. KLB minimum 0,6 (nol Koma enam); 

d. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas 

persil; dan 

e. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. jalur pejalan kaki; 

e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

h. fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; 

dan 

i. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m 

(tiga meter) dari garis tepi jalan 
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Pasal 65 

Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode 

SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf j, 

meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: merupakan kegiatan 

eksisting. 

2. Rumah Tunggal, Guest House, Paviliun, Rumah 

Dinas, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, 

Rumah Mewah, Rumah Tongkonan, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Warung, Toko, PKL, Warnet/Game Center, 

Makanan dan Minuman, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia Ruang 

Pertemuan, Jasa Penyedia Makanan dan 

Minuman, Jasa Percetakan, Lapangan 

Olahraga, Gedung Olahraga, Taman Bermain, 

Taman Hiburan, Pusat Informasi Pariwisata, 

Wisata Budaya, Holtikultura, dengan 

ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 
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kedalamannya; dan 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, 

Instalasi Pengolahan Air Minum, Reklame , 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan Parkir 

Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya;dan 

b. dibatasi jam operasinalnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Stasiun Antara, dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau;dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam); 

c. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari 

luas persil; dan 

d. KTB maksimal 1 (satu). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. jalur pejalan kaki; 
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e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; 

h. fasilitas parkir kendaraan bermotor;dan 

i. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan 

olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos 

jaga. 

 

Pasal 66 

Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan 

kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf 

k, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: merupakan kegiatan 

eksisting. 

2. Rumah Tunggal, Panti Asuhan Swasta, Guest 

House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 50%; 

d. KDH minimal 20%; 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Warung, Toko, PKL, Warnet/Game Center, 

Makanan dan  Minuman, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40%; 

d. KDH minimal 20%; 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia Ruang 

Pertemuan, Jasa  Penyedia Makanan dan 

Minuman, Jasa Percetakan, Lapangan 

Olahraga, Gedung Olahraga, Taman Bermain, 
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Taman Hiburan, Pusat Informasi Pariwisata, 

Wisata Budaya, Holtikultura, Stasiun Antara, 

dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 40%; 

c. KDH minimal 20%; 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Reklame, Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan 

Parkir Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Stasiun Antara, dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau;dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam); 

c. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas 

persil; dan 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 
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meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. jalur pejalan kaki; 

e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; 

h. fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan 

i. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan 

olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos 

jaga. 

 
Pasal 67 

Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode 

SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf l, 

meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: merupakan kegiatan 

eksisting. 

2. Rumah Tunggal, Panti Asuhan Swasta, Guest 

House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Warung, Toko, PKL, Warnet/Game Center, 

Makanan dan  Minuman, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 
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e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia Ruang 

Pertemuan, Jasa Penyedia Makanan dan 

Minuman, Jasa Percetakan, Lapangan 

Olahraga, Gedung Olahraga, Taman Bermain, 

Taman Hiburan, Pusat Informasi Pariwisata, 

Wisata Budaya, Holtikultura, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan Parkir 

Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

7. SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan 

Tinggi/Akademi dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Stasiun Antara, dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau;dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam); 

c. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas 

persil; dan 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. jalur pejalan kaki; 

e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; 

h. fasilitas parkir kendaraan bermotor;dan 

i. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan 

olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos 

jaga. 

 
Pasal 68 

Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf m, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: merupakan kegiatan 

eksisting. 

2. Rumah Tunggal, Panti Asuhan Swasta, Guest 

House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 
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c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Warung, Toko, PKL, Warnet/Game Center, 

Makanan dan  Minuman, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia Ruang 

Pertemuan, Jasa Penyedia Makanan dan 

Minuman, Jasa Percetakan, Lapangan 

Olahraga, Gedung Olahraga, Taman Bermain, 

Taman Hiburan, Pusat Informasi Pariwisata, 

Wisata Budaya, Holtikultura, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 

Pengolahan Air Minum, Reklame, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan Parkir 

Umum,  dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

d. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

7. SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan 

Tinggi/Akademi dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 
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c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Stasiun Antara, dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau;dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam); 

c. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas 

persil; dan 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. jalur pejalan kaki; 

e. toilet umum; 

f. aksesibilitas untuk difabel; 

g. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; 

h. fasilitas parkir kendaraan bermotor;dan 

i. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan 

olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos 

jaga. 

 
Pasal 69 

Aturan dasar Sub-Zona Pariwisata dengan kode W 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf n, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga , 

Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; dan 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

2. PKL, Warnet/Game Center, Makanan dan 

Minuman, Jasa Komunikasi, Jasa Penyedia 

Ruang Pertemuan, Jasa Penyediaan Makanan 

dan Minuman, Jasa Travel dan Pengiriman 

Barang, Salon, Laundry, Kantor Kecamatan, 

Kantor Kelurahan, Kodim, Koramil, Polres, 

Polsek, Kantor Swasta, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. PAUD/Playgroup, TK, Posyandu, Toko Obat, 

Apotek, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, 

Langgar/Moshollah Lapangan  Olahraga, Gedung 

Olaraga, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

e. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

4. Hiburan Dewasa Lain, Teater, Bioskop, 

Restoran, Cafe/Kedai Kopi, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. Kolam Pemancingan, Taman Bermain, Taman 

Hiburan, Taman Perkemahan, Bisnis Lapangan 

Olahraga, Studio Keterampilan,    Pantai Pijat, 

Fitnes Center, Studio Seni, Penginapan Losmen, 

Cottage, Homestay, Pusat Informasi Pariwisata, 

Wisata Buatan, Wisata Budaya, Holtikultura, 
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Pengolahan Hasil Pertanian, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. TPS, Instalasi Pengolahan Air Minum, Reklame,  

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

dan 

d. pengambilan air tanah dibatasi kedalamannya 

7. Terminal Tipe C, Halte Bus, Lapangan Parkir 

Umum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. dibatasi jam operasionalnya 

c. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

dan 

d. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kos, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Adat, 

Ruko, Warung, Toko, Hewan Peliharaan, 

Stadion, dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait. 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

2. Klub Malam dan Bar, Rumah Bernyanyi, 

Kolam, Perkebunan Agrobisnis dengan 

ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait. 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

3. Bangunan Telekomunikasi/BTS, Instalasi 
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Jaringan Energi, dengan  ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait. 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; dan 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); 

c. KLB minimum 0,5 (nol Koma lima); 

d. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas 

persil; dan 

e. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. persampahan; 

e. jaringan telekomunikasi; 

f. jalur pejalan kaki; 

g. aksesibilitas untuk difabel; 

h. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; 

i. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

j. fasilitas  perdagangan dan peribadatan; dan 

k. pintu gerbang serta pos jaga. 

 
Pasal 70 

Aturan dasar Sub-Zona peruntukan industri dengan kode 

KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf o, 

meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 
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tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota, Taman Pemakaman Keluarga, 

Sempadan/ Penyangga, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Ruko, Warung, Toko, PKL, Warnet/Game 

Center, Makanan dan Minuman, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. Jasa Komunikasi, Jasa Perawatan/Perbaikan 

/Renovasi Barang, Jasa Penyediaan Ruang 

Pertemuan, Jasa Penyediaan Makanan dan 

Minuman, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, 

Jasa Percetakan, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. Pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

5. Perguruan Tinggi/Akademi, Jasa Riset dan 

Pengembangan IPTEK, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 
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e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. SPBU, SPBG, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; dan 

b. dibatasi jam operasinalnya. 

7. Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, 

Cafe/Kedai Kopi, Makanan dan Minuman, 

Makanan Hewan, Tembakau, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi Luasannya; 

c. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

8. TPS, TPST/TPST 3R, Daur Ulang, Reklame 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

d. pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Dinas, dengan ketentuan: 

a. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

c. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun kelurahan; dan 

d. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

2. Halte Bus, Gedung Parkir, Lapangan Parkir 

Umum, dengan  ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas; 

c. wajib menyediakan tanaman penghijau; dan 

d. Wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai Rekomendasi 

Dinas Terkait. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Jasa Bengkel Mobil, Jasa Bengkel Motor, SPBU, 
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SPBG, Pos Kesehatan, dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. memperoleh rekomendasi dari RW, RT 

ataupun kelurahan; 

c. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai; 

dan 

d. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait. 

2. IPAL Komunal, IPAL Rumah Tangga, Gudang 

Barang Rongsokan dengan  ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL sesuai rekomendasi 

dinas terkait; 

c. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

d. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; dan 

e. memperoleh rekomendasi dari RW, RT 

ataupun kelurahan. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas 

persil; 

b. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); 

c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas 

persil; dan 

d. KTB maksimal 1 (satu). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai 

atau sama dengan 12 m (dua belas meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 m (satu meter); 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase; 

d. persampahan; 

e. jaringan telekomunikasi; 

f. jalur pejalan kaki; 
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g. aksesibilitas untuk difabel; 

h. dilengkapi dengan shelter angkutan umum; dan 

i. fasilitas parkir kendaraan bermotor. 

 
Pasal 71 

Aturan dasar Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan 

kode (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf 

p, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, 

Jalur Hijau dan Pulau Jalan, Taman Pemakaman 

Keluarga, Sempadan/Penyangga¸ Pekarangan, 

Rumah Mewah, Rumah Adat, Rumah Tongkonan, 

Warung, Toko, Kantor pemerintahan kabupaten, 

Paud/Playgroup, TK, Posyandu, Klinik, Toko Obat, 

Apotek, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, 

Langgar/Mushollah, Cafe/Kedai Kopi, Taman 

Bermain, Taman Hiburan, Taman Perkemahan, 

Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Budaya, 

Tambak, Kolam, Stasiun Agro, Stasiun Antara, 

Wisata Agro, Pergudangan Hasil Panen, Pengolahan 

Hasil Pertanian, Reklame, Halte Bus, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya;dan 

b. dibatasi luasannya. 

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH 

minimum 100% (seratus persen) dari luas persil. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. fasilitas pos jaga; 

b. jaringan telekomunikasi; 

c. jaringan air bersih; 

d. jaringan air limbah; 

e. jaringan drainase; 

f. persampahan; dan 

g. fasilitas parkir. 
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Pasal 72 

Aturan dasar Sub-Zona campuran intensitas 

menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 huruf q, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi: 

a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas dengan kode 

T pada: 

1. Rimba Kota dan Taman Pemakaman Keluarga, 

dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya;dan 

b. dibatasi luasannya; 

2. Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, 

Asrama, Rumah Kos, Panti Jompo, Panti 

Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, 

Guest House, Paviliun, Rumah Dinas, Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah, 

Rumah Tongkonan, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. dibatasi jam operasionalnya; 

d. KDB maksimal 40% (empat puluh persen); 

e. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

f. tidak mengganggu zona dasarnya; dan 

g. pengambilan air tanah, dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

3. Ruko, Warung, Toko, PKL, Warnet/Game 

Center, Bahan Bangunan dan Perkakas, 

Makanan dan Minuman, Hewan Peliharaan, 

Alat dan Bahan Farmasi, Tanaman, Kendaraan 

Bermotor dan Perlengkapannya, Jasa 

Bangunan, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa 

Komunikasi, Jasa Pemakaman, Jasa 

Perawatan/Perbaikan/ Renovasi, Jasa Bengkel 

Mobil, Jasa Bengkel Motor, Jasa Penyedia 

Ruang Pertemuan, Jasa Penyedia Makanan dan 

Minuman, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, 

Jasa Pemasaran Properti, Jasa 

Perkantoran/Bisnis Lainnya, Salon, Laundry, 

Penitipan Hewan, Penitipan Anak, Jasa 

Percetakan, Kantor Kecamatan, Kantor 

Kelurahan, Kodim, Koramil, Polres, Polsek, 

Kantor Swasta dengan ketentuan: 
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a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); 

e. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya; 

dan 

f. pengambilan air tanah dibatasi dibatasi 

kedalamannya. 

4. PAUD/Playgroup, TK, SD, SMP, Jasa Riset 

Pengembangan IPTEK, Sanggar Seni, Bimbingan 

Belajar, Kursus dan Pelatihan, Posyandu, Balai 

Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum, 

Dokter Spesialis, Bidan, Poliklinik, Toko Obat, 

Apotek, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, 

Langgar/Mushollah, Lapangan Olahraga, 

Gedung Olahraga, Stadion, dengan ketentuan; 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

e. Pengambilan air tanah, dibatasi 

kedalamannya. 

5. Hiburan Dewasa Lain, Teater, Bioskop, 

Restoran, Cafe/Kedai Kopi, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya; 

b. dibatasi luasannya; 

c. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); 

e. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya; dan 

f. dibatasi tidak mengganggu zona dasarnya. 

6. Taman Bermain, Taman Hiburan, Taman 

Perkemahan, Bisnis Lapangan Olahraga, Studio 

Keterampilan, Panti Pijat, Fitnes Center, Studio 

Seni, Penginapan Losmen, Cottage, Homestay, 

Pusat Informasi Pariwisata, Wisata Buatan, 

Wisata Budaya, Holtikultura, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya 

c. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

d. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

e. Pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

7. TPS, Bangunan Telekomunikasi/BTS, IPAL 

Rumah Tangga, Daur Ulang, Instalasi 
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Pengolahan Air Minum, dengan ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

8. Reklame, T e r m i n a l  Tipe C, Halte Bus, 

Gedung Parkir, Lapangan Parkir Umum, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

dan 

c. pengambilan air tanah dibatasi 

kedalamannya. 

9. SPBU, SPBG, Kolam Pemancingan, Gedung 

Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan 

Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan 

Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Lembaga 

Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, dengan 

ketentuan: 

a. dibatasi jumlahnya dan luasannya; 

b. KDB maksimal 50% (lima puluh persen); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan 

d. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. 

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat dengan kode 

B berupa kegiatan: 

1. Pasar Tradisonal, Pasar Lingkungan, 

Penyaluran Grosir, Pusat Perbelanjaan, 

Supermarket, Toserba, Minimarket, Mall, Plaza, 

dengan ketentuan: 

a. wajib Amdal/UKL/UPL/SPPL sesuai 

rekomendasi dinas terkait; 

b. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

c. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

d. memperoleh rekomendasi dari RW ataupun 

RT ataupun kelurahan; dan 

e. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai. 

2. TPST/TPST 3R, Daur Ulang, dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas 

c. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan paving blok 
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yang mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

d. pemanfaatan yang diizinkan terbatas bersyarat 

dengan kode T,B berupa kegiatan: 

1. Bahan Bangunan dan Perkakas, Jasa Bengkel 

Mobil, Jasa Bengkel Motor, SPBU, SPBG, 

dengan ketentuan: 

a. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

b. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai Rekomendasi 

Dinas Terkait; 

c. wajib menggunakan analisis dampak 

lingkungan dari setiap kegiatan yang ada; 

d. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan paving blok 

yang mampu meresapkan air; dan 

e. menghijaukan di sekitar kawasan. 

2. Klub Malam dan  Bar, Rumah Bernyanyi, dengan 

ketentuan: 

a. wajib menyediakan tempat parkir dan 

tanaman penghijau; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas; 

c. lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai; 

d. wajib UKL/UPL/SPPL Sesuai; dan 

e. memperoleh rekomendasi dari RW, RT, 

ataupun Kelurahan. 

3. IPAL Komunal dengan ketentuan: 

a. wajib analisis dampak lalu lintas; 

b. wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan 

instansi atau dinas 

c. khusus bangunan permanen, maka pada 

area parkirnya menggunakan paving blok 

yang mampu meresapkan air; dan 

d. menghijaukan di sekitar kawasan. 

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, 

tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari 

luas persil; 

b. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); 

c. KLB minimum 0,6 (nol koma enam); 

d. KWT maksimal 30% (tiga puluh persen); 
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e. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas 

persil; dan 

f. KTB maksimal 2 (dua). 

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai 

atau sama dengan 8 m (delapan meter); 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija 

ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m (tiga 

meter); dan 

d. Jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m (tiga 

meter). 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

a. jaringan energi; 

b. jaringan air limbah; 

c. jaringan drainase;  

d. persampahan; 

e. jalur pejalan kaki; 

f. toilet umum; 

g. aksesibilitas untuk difabel; 

h. fasilitas parkir kendaraan bermotor; 

i. fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; 

dan 

j. hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m 

(tiga meter) dari garis tepi jalan. 

 

Bagian Tiga 

Teknik Pengaturan Zonasi 

Pasal 73 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, berupa Teknik 

Pengaturan Zonasi dengan kode TPZ lainnya dengan 

kode (m). 

(2) Teknik pengaturan zonasi dengan TPZ lainnya dengan 

kode (m) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 

pelestarian sejarah (Historic Preservation) dengan kode 

m, dengan luas 614,14 (enam ratus empat belas koma 

satu empat) hektar, terdiri atas: 

a. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 

luas 71,83 (tujuh puluh satu koma delapan tiga) 

hektar pada SWP B Blok B-1, Blok B-2, SWP C Blok 

C-1, Blok C-2, dan SWP D Blok D-1; 

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah 

dengan luas 391,39 (tiga ratus sembilan puluh satu 

koma tiga sembilan) hektar pada SWP A Blok A-1, 
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Blok A-2, SWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, SWP 

C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan SWP D Blok D-

1, dan Blok D-2; 

c. Sub-Zona perkantoran dengan luas 1,89 (satu koma 

delapan sembilan) hektar pada SWP A Blok A-1, 

Blok A-2, SWP B Blok B-1, Blok B-2, SWP C Blok C-

1, Blok C-2, dan SWP D Blok D-2; 

d. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota 

dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) pada SWP A 

Blok A-1, SWP C Blok C-1, dan SWP D Blok  D-2; 

e. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala 

kecamatan dengan luas 8,44 (delapan koma empat 

empat) hektar pada SWP A Blok A-1, SWP B Blok B-

1, Blok B-3, SWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, 

dan SWP D Blok D-1; 

f. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan 

dengan luas 23,23 (dua puluh tiga koma dua tiga) 

hektar pada SWP A Blok A-1, 

Blok A-2, SWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, SWP 

C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, SWp D Blok D-1, 

dan Blok D-2; 

g. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW 

dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar pada 

SWP A Blok A-1, Blok A-2, SWP B Blok B-2, dan 

SWP C Blok C-1, dan Blok C-2; 

h. Sub-Zona pariwisata dengan luas 77,62 (tujuh tujuh 

koma enam dua) hektar pada SWP A Blok A-1, Blok 

A-2, SWP B Blok B-1, Blok B-2, SWP C Blok C-1, 

Blok C-2, Blok C-3, dan SWP D Blok D-1, dan Blok 

D-2; 

i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

luas 23,94 (dua puluh tiga koma sembilan empat) 

hektar pada SWP A Blok A-1, SWP Blok B-1, SWP C 

Blok C-1, Blok C-2, dan SWP D Blok D-1, dan Blok 

D-2; 

j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan 

luas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar pada SWP 

A Blok A-1, SWP B Blok B-2, Blok B-3, SWP C Blok 

C-1, dan Blok C-2; 

k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan 

luas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar pada 

SWP D Blok D-1; dan 

l. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang 

dengan luas 5,10 (lima koma satu) hektar pada SWP 

Blok A-1, SWP C Blok C-1, Blok C-2, dan SWP D 

Blok D-1. 
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(3) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) pelestarian sejarah 

(Historic Preservation) dengan kode m sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, 

berlaku ketentuan corak, bentuk serta ornamen dari 

arsitektur Toraja Utara dengan tetap memperhatikan 

keindahan dan keserasian lingkungan  sekitar. 

(4) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) pelestarian sejarah 

(Historic Preservation) dengan kode m sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j, huruf k, dan 

huruf l, berlaku ketentuan ornament berupa ukiran-

ukiran khas Toraja Utara yang diletakkan pada fasad 

bangunan dengan tetap memperhatikan keindahan 

dan keserasian lingkungan sekitar. 

 

BAB VII 

KELEMBAGAAN 

Pasal 74 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara 

partisipatif di WP Kawasan Pariwisata Negeri Di Atas 

Awan Lolai dan Sekitarnya, Bupati dapat membentuk 

Forum Penataan Ruang. 

(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah 

dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan 

pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di 

Kawasan Pariwisata Negeri Di Atas Awan Lolai dan 

Sekitarnya. 

(3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat 

daerah; 

b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh ketua asosiasi 

profesi atas arahan Bupati; 

c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh ketua 

asosiasi akademisi  atas arahan Bupati; dan 

d. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati. 

(4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun 

sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu 

dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukan oleh 

Bupati. 

(5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (4) berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; dan 



108  

c. keanggotaannya dicabut. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 75 

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Pariwisata Negeri di 

Atas Awan Lolai Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) 

tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan 

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)  

tahun; 

(2) Peninjauan Kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 

(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi 

perubahan lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 

dengan undang- undang; 

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 

dengan undang- undang; atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat 

strategis. 

(3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang 

berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan 

Bupati Toraja Utara tentang RDTR Kawasan Pariwisata 

Negeri di Atas Awan Lolai Sekitarnya dapat 

direkomendasikan  oleh Forum Penataan Ruang. 

(4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan 

kriteria : 

a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat 

strategis dalam peraturan perundang-undangan; 

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek 

vital nasional; dan/atau 

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di 

sekitarnya. 

(5) Peraturan Bupati Toraja Utara tentang RDTR Kawasan 

Pariwisata Negeri       di Atas Awan Lolai Sekitarnya 

dilengkapi dengan rencana dan album peta  yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan 

dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum 

diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah 

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 

peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa 

berlakunya. 

(3) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah 

dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bupati ini: 

a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, 

izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam 

RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; 

b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait 

habis masa berlakunya dan dilakukan dengan 

menerapkan rekayasa teknis  sesuai dengan fungsi 

zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini; dan 

c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya 

dan tidak memungkinkan untuk menerapkan 

rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam 

RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, 

atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan 

dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat 

pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(4) Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan 

penyesuaian dengan fungsi zona dalam RDTR melalui 

konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin 

dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati 

ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi zona 

dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

ini. 
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