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 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657); 

 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 

 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5160); 

 10 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 6402); 

 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6215); 

 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  

 13 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, 
Binjai, Deli Serdang, dan Karo;  

 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 
2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;  
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 15 Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 1308);  

 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata 
Ruang Daerah; 

 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis 
Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata 
Ruang Kabupaten/Kota; dan 

 18 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 
RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-
BERINGIN TAHUN 2021-2041. 

 
 

BAB I                                                                                                         
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten 
Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Deli Serdang. 

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan 
rencana tata ruang. 
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10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki 
hubungan fungsional. 

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budi daya. 

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan 
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang. 

15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perkotaan yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi perkotaan. 

16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang. 

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

18. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 
bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang 
akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai 
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang 
bersangkutan. 

19. BWP Pantai Labu-Beringin meliputi sebagian Kecamatan Pantai Labu 
dan sebagian Kecamatan Beringin. 

20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP 
adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri 
dari beberapa blok. 

21. 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. 

22. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD 
adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk mendukung 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang di Kabupaten Deli Serdang, dan mempunyai fungsi membantu 
pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan 
ruang di Kabupaten Deli Serdang. 

23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni. 

24. Jaringan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal 
yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 



5 
 

25. Sistem pusat pelayanan adalah pusat pelayanan merupakan distribusi 
pusat-pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub BWP. 

26. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan rel dan jalan kabel. 

27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.   

28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, 
dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.   

29. Jalur pejalan kaki, yang selanjutnya disebut jalur pedestrian adalah jalur 
khusus yang disediakan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki. 

30. Jaringan energi/kelistrikan adalah jaringan dan distribusi pelayanan 
penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang 
memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, 
yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah 
regional yang lebih luas. 

31. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi 
dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

32. Jaringan drainase adalah jaringan dan distribusi drainase suatu 
lingkungan yang berfungsi sebagai drainase bagi lingkungan, yang 
terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional 
yang lebih luas. 

33. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah 
fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan 
penanganan sampah. 

34. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 
merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 

35. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah 
satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. 

36. 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 perkotaan. 

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

38. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

39. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

40. Zona Sempadan Sungai (SS) adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang 
ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.  
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41. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selanjutnya disebut 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. 

42. Subzona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah 
perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 
sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. 

43. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu kecamatan. 

44. Subzona Pemakaman (RTH-7) adalah Penyediaan ruang terbuka hijau 
yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu 
juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan 
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung 
serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai 
sumber pendapatan. 

45. Zona Penyangga (PE) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi melindungi kegiatan inti 
dari kegiatan terbangun, seperti SUTET, jalur rel kereta api. 

46. Zona Badan Air (BA) adalah bagian dari air permukaan yang mencakup 
seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air dan daratan. 

47. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur 
lalu lintas, median, dan bahu jalan. 

48. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

49. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas 
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.  

50. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2) adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara 
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan 
bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/Ha. 

51. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang 
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki 
kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/Ha.    

52. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R4) adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara 
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan 
bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/Ha. 

53. Zona Perdagangan dan Jasa (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, serta fasilitas 
umum/sosial pendukungnya.  
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54. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K1) adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan 
untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, 
tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan 
skala pelayanan kota. 

55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K2) adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan 
untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, 
tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan 
skala pelayanan lingkungan. 

56. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K3) adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan 
untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, 
tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan 
skala pelayanan lingkungan. 

57. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau 
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 
industri.  

58. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) yang selanjutnya 
disebut SIKM adalah industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang 
sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang 
dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor 
minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain. 

59. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi. 

60. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU1) adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota. 

61. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU2) adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan. 

62. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 
kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat 
berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 

63. Zona Campuran (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. 

64. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) adalah peruntukan 
lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang 
berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa. 

65. Subzona Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran (C-2) adalah 
peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas 
tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, 
perdagangan/jasa, dan perkantoran. 
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66. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 
mengusahakan tanaman tertentu. 

67. Subzona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang 
yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan 
dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu pertanian, baik 
pertanian lahan kering, maupun pertanian lahan basah. 

68. Subzona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan 
pengusahaan mengusahakan tanaman tahunan. 

69. Subzona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 
untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 
pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial disertai 
dengan industri pengolahan hasil peternakan. 

70. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu 
berupa pertambangan, ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi 
sementara, tempat evakuasi akhir, sektor informal, pertahanan dan 
keamanan, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tempat pemrosesan 
akhir, pembangkit listrik, dan pariwisata.  

71. Subzona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk 
melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan 
barang. 

72. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan 
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

 
 

BAB II                                                                                                         
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu                                                                                                  

Tujuan 

Pasal 2 

Tujuan disusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin adalah 
sebagai berikut: 

a. mewujudkan kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan 
arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang; 

b. mewujudkan percepatan investasi usaha melalui Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik dan Kawasan Strategis Aerotropolis sekitar 
Bandara Kualanamu sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli 
Serdang; 

c. mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan 
intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan 
serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai; 

d. mewujudkan ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang 
produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan 
menjaga kualitas lingkungan; dan 

e. mewujudkan keterkaitan antar program pembangunan yang selaras dan 
serasi dengan penataan ruang. 
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Bagian Kedua                                                                                             
Fungsi 

Pasal 3 

RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin berfungsi sebagai: 

a. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program 
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota; 

b. pedoman untuk memberikan perizinan pembangunan; dan 

c. alat operasional pelaksanaan pembangunan wilayah daerah. 

 
Bagian Ketiga                                                                                             

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini memuat: 

a. ruang lingkup materi; dan 

b. ruang lingkup wilayah perencanaan. 

 

 
Pasal 5 

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
meliputi: 

a. tujuan penataan BWP; 

b. rencana struktur ruang; 

c. rencana pola ruang; 

d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 

e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan  

f. peraturan zonasi. 
 

Pasal 6 

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf b seluas 4.580,88 (empat ribu lima ratus delapan puluh koma 
delapan puluh delapan) hektar, terdiri atas: 
a. 3 (tiga) Sub BWP; dan 
b. 226 (dua ratus dua puluh enam) blok serta 652 (enam ratus lima puluh 

dua) subblok. 

(2) 3 (tiga) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Sub BWP A seluas 1.437,24 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh koma 

dua puluh empat) hektar yang meliputi Desa Emplasmen Kualanamu, 
Desa Tumpatan, Desa Araskabu, sebagian Desa Pasar V, Desa Pasar V 
Kebun Kelapa, Desa Sidourip, dan Desa Pasar VI Kualanamu; 

b. Sub BWP B seluas ± 1.957,34 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh 
koma tiga puluh empat) hektar yang meliputi Desa Sidodadi Ramunia, 
sebagian Desa Pasar V, Desa Beringin, Desa Karang Anyar, Desa 
Sidoarjo 2 Ramunia, Desa Ramunia I, dan Desa Ramunia II; dan 

c. Sub BWP C seluas 1.186,29 (seribu seratus delapan puluh enam koma 
dua puluh sembilan) hektar yang meliputi Desa Perkebunan Ramunia, 
Desa Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Baru, Desa Denai Sarang 
Burung, Desa Kubah Sentang, dan Desa Durian. 
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(3) 226 (dua ratus dua puluh enam) blok serta 652 (enam ratus lima puluh 
dua) subblok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termuat dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.  

 
 
 
 

BAB III                                                                                               
TUJUAN PENATAAN BWP 

 
Pasal 7 

Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah 
Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin Sebagai Pintu 
Gerbang Sumatera Melalui Pengembangan Aerocity Berbasis Perdagangan 
dan Jasa, Perumahan, Pertanian, dan Industri Pengolahan. 
 
 
 

BAB IV                                                                                                        
RENCANA STRUKTUR RUANG 

 
Bagian Kesatu                                                                                     

Umum 

Pasal 8 

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b 
terdiri atas:  
a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b. rencana jaringan transportasi;  
c. rencana jaringan energi; 
d. rencana jaringan telekomunikasi; 
e. rencana jaringan sumber daya air; 
f. rencana jaringan air minum; 
g. rencana jaringan drainase; 
h. rencana pengelolaan air limbah; dan 
i. rencana jaringan persampahan 

 

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua                                                                                              

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

Pasal 9 

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK); 

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan 

c. Pusat Lingkungan (PL). 
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Pasal 10 

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah PPK Pasar V - 
Pasar V Kebun Kelapa terletak di Sub BWP A yang diarahkan sebagai Pusat 
Perdagangan Skala Kota, Pusat Perkantoran, Pusat Permukiman, dan Pusat 
Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan. 

 
Pasal 11 

SPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi: 

a. SPPK Sidodadi Ramunia - Karang Anyar terletak di Sub BWP B yang 
diarahkan sebagai pusat perdagangan skala BWP, pusat distribusi hasil 
industri pengolahan, dan pusat permukiman; dan 

b. SPPK Pantai Labu Pekan terletak di Sub BWP C yang diarahkan sebagai 
pusat perdagangan skala BWP, pusat kegiatan campuran, dan pusat 
permukiman. 

 
Pasal 12 

PL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi: 

a. PL Tumpatan yang terletak di Sub BWP A; 

b. PL Emplasmen Kualanamu yang terletak di Sub BWP A; 

c. PL Pasar VI Kualanamu yang terletak di Sub BWP A; 

d. PL Araskabu yang terletak di Sub BWP A; 

e. PL Sidourip yang terletak di Sub BWP A; 

f. PL Beringin yang terletak di Sub BWP B; 

g. PL Ramunia II yang terletak di Sub BWP B; 

h. PL Ramunia I yang terletak di Sub BWP B; 

i. PL Sidoarjo 2 Ramunia yang terletak di Sub BWP B; 

j. PL Perkebunan Ramunia yang terletak di Sub BWP C; 

k. PL Sarang Burung yang terletak di Sub BWP C; 

l. PL Pantai Labu Baru yang terletak di Sub BWP C; 

m. PL Kubah Sentang yang terletak di Sub BWP C; dan 

n. PL Durian yang terletak di Sub BWP C. 

 

Bagian Ketiga                                                                                              
Rencana Jaringan Transportasi 

Pasal 13 

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. jalan arteri primer;  

b. jalan arteri sekunder; 

c. jalan kolektor sekunder; 

d. jalan lokal sekunder; 

e. jalan lingkungan sekunder; 

f. jalur pejalan kaki; 

g. jalan menuju moda transportasi umum; 

h. jalan masuk dan keluar parkir; 

i. jaringan jalur kereta api; dan 

j. stasiun kereta api; 
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Pasal 14 

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a berupa 
jalan arteri primer (JAP-1), yaitu: 
a. ruas Sp. Kayu Besar -  Kualanamu yang melalui Sub BWP A blok 16.A, dan 

99.A; dan 
b. ruas BTS. Kota Medan – Tembung – Lubuk Pakam yang melalui Sub BWP 

A blok 16.A, 36.A, dan 99.A. 

 

 

Pasal 15 

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, 
meliputi: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.  

 

 
Pasal 16 

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, 
meliputi: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C 3 blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 

 

 
Pasal 17 

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d meliputi: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 

 

Pasal 18 

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf e 
tersebar di seluruh Sub BWP. 
 

Pasal 19 

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf f meliputi: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 

 
Pasal 20 

Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada pasal 
13 huruf g terletak di: 
a. Sub BWP A blok 3.B, 4.A, 6.A, 43.A, 53.A, 58.B, 60.F, dan 88.L;  
b. Sub BWP B blok 121.A, 103.F, 119.A, 127.C, dan 142.A; dan 
c. Sub BWP C blok 172.A, 191.C, 197.C, dan 171.G 
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Pasal 21 

Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf 
h terletak di: 
a. Sub BWP A blok 5.C; dan 
b. Sub BWP C blok 200.A 

 
Pasal 22 

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf i 
melalui: 
a. Jalur Kereta Api Medan – Bandar Klippa - Araskabu yang melalui Sub 

BWP A blok 14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 
65.1, 67.A, 98.E, dan 99.A; dan 

b. Jalur Kereta Api Araskabu – Lubuk Pakam yang melalui Sub BWP A blok 
14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 65.1, 67.A, 
98.E, dan 99.A.  

 

Pasal 23 

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf j berupa 
stasiun penumpang Araskabu yang terletak di Sub BWP A blok 6.A dan blok 
6.C. 

 
Bagian Keempat 

Rencana Jaringan Energi 

Pasal 24 

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal kelistrikan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c berupa: 
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 
b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 
c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 
d. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); 
e. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR); 
f. gardu listrik. 

(2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terletak di: 
a. Sub BWP A blok 34.A, 39.C, 51.A, 52.A, dan 36.A; dan 
b. Sub BWP B blok 107.D, 113.A, 113.B, 113.C, dan 117.A 

(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Sub BWP; 

(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub BWP; 

(5) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d terletak di: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 

99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 
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(6) Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e terletak di: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 67.A, 78.A, 79.A, dan 86.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, dan 163.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 195.A, 209.A, 220.A 

(7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf G, meliputi: 
a. Gardu Induk Kualanamu yang terletak di Sub BWP B, blok 107.D; dan 
b. Gardu Distribusi tersebar di seluruh Sub BWP. 

 
Bagian Kelima 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 25 

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
ayat (1) huruf d meliputi: 
a. jaringan tetap; dan 
b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 

99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di: 
a. Sub BWP A blok 1.B, 6.C, 7.A, 20.A, 21.B, 22.B, 23.D, 42.A, 56.A, 60.A, 

60.F, 88.E, 88.K, dan 96.B ; 
b. Sub BWP B blok 72.D, 100.D, 100.F, 100.I, 101.C, 102.A. 103.I, 118.D, 

119.F, 120.H, 133.D, 133.F, 136.A, 145.B, 145.E, 145.G, 146.B, 157.D, 
164.L; dan 

c. Sub BWP C blok, 168.K, 169.B, 171.A, 173.B, 197.C, 199.B, 202.H, 
210.E, 222.C, 222.G, dan 222.I. 

 
 

Bagian Keenam                                                                                              
Rencana Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 26 

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf e terdiri atas: 
a. Sumber air permukaan; 
b. Bangunan Sumber Daya Air; 
c. Sistem jaringan irigasi; 

(2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa sungai meliputi: 

a. Sungai Batu Gingging yang terletak di Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 
35.A. 

b. Sungai Kenang yang terletak di: 
1. Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1;  
2. Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 

219.C 
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(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa embung yang terletak di:  

1. Sub BWP A blok 157.C; dan 
2. Sub BWP B blok 168.A. 

(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
tersebar di seluruh Sub BWP; dan  

 

Bagian Ketujuh                                                                                             
Rencana Jaringan Air Minum 

Pasal 27 

 

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) huruf f yang meliputi: 
a. jaringan perpipaan; dan 
b. bukan jaringan perpipaan. 

(2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi: 
a. unit distribusi, yang terletak di: 

1) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 
99.A; 

2) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
3) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 

226.A. 

b. unit pelayanan, yang terletak di: 
1) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 

99.A; 
2) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
3) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 

226.A. 

(3) Rencana jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa sumur pompa yang tersebar di kawasan permukiman. 
 

Bagian Kedelapan 

Rencana Jaringan Drainase 

Pasal 28 
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf g meliputi: 
a. saluran drainase primer; dan 
b. saluran drainase lokal. 

(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terletak di: 
a. Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 35.A; 
b. Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1; dan 
c. Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 219.C. 

(3) Saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terletak di: 
a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 

99.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 
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Bagian Kesembilan 
Rencana Pengelolaan Air Limbah 

Pasal 29 
 
(1) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf h meliputi: 
a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPAL-S); dan 
b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPAL-T). 

(2) Sistem pengolahan air limbah setempat (SPAL-S) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terletak di: 
a. Sub BWP A blok 1.F, 21.A, 23.A, 25.A, 56.B, 59.B, 60.A,88.C, dan 88.G; 
b. Sub BWP B blok 69.B, 100.B, 100.D, 100.I, 101.B, 102.A, 118.B, 

119.E, dan 164.G; dan 
c. Sub BWP C blok 197.A. 

(3) Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPAL-T) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. subsistem pelayanan yang terdapat di seluruh persil/kavling; 

b. subsistem pengumpulan yang terdiri dari: 
1. Pipa induk terletak di: 

a) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, 
dan 99.A; 

b) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; 
dan 

c) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 
226.A. 

2. Pipa retikulasi terletak di: 
a) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, 

dan 99.A; 
b) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; 

dan 
c) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 

226.A. 

c. IPAL Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota yang terletak di Sub BWP 
B blok 145.D. 

 
Bagian Kesepuluh 

Rencana Jaringan Persampahan 
Pasal 30 

 
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 
(1) huruf i adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di: 
a. Sub BWP A blok 1.G, 5.C, 18.C, 20.B, 20.D, 21.C, 22.B, 23.B, 38.A, 53.A, 

54.A, 56.A, 56.C, 58.A,59.E, 60.C, 60.D, 88.A, 88.F, dan 88.L; 
b. Sub BWP B blok 100.B, 100.D, 100.G, 100.I, 101.B, 102.A, 104.B, 104.D, 

104.G107.B, 107.D, 118.C, 119.A, 119.J, 122.B, 123.A, 125.B, 133.D, 
133.E, 133.F, 133.J, 147.A, 157.D, 164.G, dan 164.N; dan 

c. Sub BWP C blok 169.D, 187.A, 201.C, dan 221.A. 
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BAB V                                                                                                        
RENCANA POLA RUANG 

 
Bagian Kesatu                                                                                     

Umum 

Pasal 31 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c 
meliputi: 
a. zona lindung; dan 
b. zona budi daya. 

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana maksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua                                                                                          
Zona Lindung 

Pasal 32 

Zona Lindung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a. Zona Sempadan Sungai (SS);  

b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

c. Zona Penyangga (PE); dan 

d. Zona Badan Air (BA);  

 
 

Paragraf 1                                                                                                     
Zona Sempadan Sungai (SS) 

Pasal 33 

Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 
seluas 20,14 (dua puluh koma empat belas) hektar terdiri atas: 

a. Subzona Sempadan Sungai (SS) Sei Batu Gingging seluas 5,98 (lima koma 
sembilan puluh delapan) hektar, mencakup sungai bertanggul yang 
terletak di Sub BWP A blok 12.A, 13.A, dan 33.A; dan 

b. Subzona Sempadan Sungai (SS) Sei Kenang seluas 14,16 (empat belas 
koma enam belas) hektar, mencakup sungai bertanggul yang terletak di 
Sub BWP C blok 182.A, 182.B, 207.A, 207.B, 207.C, 207.D, 207.E, 207.F, 
207.G, 207.H, 207.I, 207.J, 207.K, 218.A, 218.B, dan 218.C. 

 
Paragraf 2                                                                                                     

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Pasal 34 

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf b seluas 141,73 (seratus empat puluh satu koma tujuh puluh tiga) 
hektar pada akhir tahun rencana, meliputi: 
a. Subzona Rimba Kota (RTH-1); 
b. Subzona Taman Kota (RTH-2);  
c. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3); dan 
d. Subzona Pemakaman (RTH-7); 
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(2) Subzona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a seluas 25,52 (dua puluh lima koma lima puluh dua) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 64.A, 76.A, 82.A, 82.B, dan 73.A; 
b. Sub BWP C blok 174.A,174.E, 193.A, 193.C, 205.C, dan 205.D. 

(3) Subzona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b seluas 62,23 (enam puluh dua koma dua puluh tiga) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 30.A, 49.D 61.A, 74.A, , 94.A, 95.A, 97.D; 
b. Sub BWP B blok 141.A; dan 
c. Sub BWP C blok 176.A, 193.B, 193.A, dan 203.A. 

(4) Subzona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c seluas 53,23 (lima puluh tiga koma dua puluh tiga) hektar terletak 
di: 
a. Sub BWP A blok 10.A, 27.A, 28.A, 31.A, 32.A, 45.A, 47.B, 50.E, 83.A, 

95.B, dan 97.A; 
b. Sub BWP B blok 110.A, 127.A, 127.B, 127.C, 138.A, 149.A, dan 165.A; 

dan 
c. Sub BWP C blok 174.D, 175.A, 177.A, 179.A, 180.A, 204.B, 206.A, 

214.A, 215.A, dan 224.A. 

(5) Subzona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar terletak di Sub BWP A 
blok 97.C. 

 
Paragraf 3                                                                                                    

Zona Penyangga (PE) 

Pasal 35 

(1) Zona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c 
berupa Subzona Penyangga (PE) pada sekitar kawasan bandara, 
sempadan jalan rel dan sempadan SUTET. 

(2) Subzona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 
162,09 (seratus enam puluh dua koma nol sembilan) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 14.A, 14.B, 14.C, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 

34.A, 34.B, 51.A, 65.A, 75.A, 96.A, 98.A, 98.B, 98.C, 98.D, dan 98.E;  
b. Sub BWP B blok 72.A, 72.F, 109.A, 112.A, 113.A, 113.B, 113.C, 137.H, 

dan 137.J; dan 
c. Sub BWP C blok 174.B, 178.A, 205.A, 217.A, dan 225.A. 

 
 

Paragraf 4                                                                                                     
Zona Badan Air (BA) 

Pasal 36 

(1) Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa 
subzona badan air di Sungai Batu Gingging dan Sungai Kenang. 

(2) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 64,26 
(enam puluh empat koma dua puluh enam) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 15.A, 15.B, 35.A, 66.A, 66.B, 77.A, 77.B, dan 85.A; 
b. Sub BWP B blok 73.A, 114.A, 114.B, 114.C, 115.A, 115.B, 115.C, 

115.D, 115.E, 115.F, 115.G, 115.H, 115.I, 115.J, 115.K, 116.A, 129.A, 
129.B, 129.C, 129.D, 129.E, 130.A, 130.B, 130.C, 130.D, 130.E, 130.F, 
130.G, 130.H, 131.A, 142.A, 143.A, 143.B, 143.C, 143.D, 143.E, 143.F, 
143.G, 143.H, 153.A, 162.A, 166.A, 166.B, 166.C, dan 166.D; dan 
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c. Sub BWP C blok 183.A, 183.B, 184.A, 184.B, 189.A, 194.A, 208.A, 
208.B, 208.C, 208.D, 208.E, 208.F, 208.G, 219.A, 219.B, dan 219.C. 

 
Bagian Ketiga                                                                                          

Zona Budi Daya 

Pasal 37 

Zona budi daya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 
meliputi: 

a. Zona Perumahan (R);  
b. Zona Perdagangan Dan Jasa (K); 
c. Zona Perkantoran (KT); 
d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); 
e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 
f. Zona Pertanian (P);  
g. Zona Peruntukan Lainnya (PL); 
h. Zona Campuran (C); dan 
i. Zona Badan Jalan (BJ). 

 
 

Paragraf 1                                                                                                           
Zona Perumahan (R) 

Pasal 38 

(1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a 
seluas 1.964,12 (seribu sembilan ratus enam puluh empat koma dua 
belas) hektar meliputi: 
a. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); 
b. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan 
c. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4). 

(2) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a seluas 267,93 (dua ratus enam puluh tujuh koma 
sembilan puluh tiga) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 23.A, 22.A, 23.B, 23.C, 22.B, 23.D, 53.A, 53.B, dan 

53.C, 45.A; dan 
b. Sub BWP B blok 100.A, 100.B, 100.C, 100.D, 100.E, 100.F, 100.G, 

100.H, 100.I, 100.J, 100.K, 118.A, dan 118.B, 111.A 

(3) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b seluas 601,63 (enam ratus satu koma enam puluh 
tiga) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 17.A, 17.B, 18.A, 18.B, 18.C, 19.A, 20.A, 20.B, 20.C, 

20.D, 20.E, 20.F, 20.G, 21.A, 21.B, 21.C, 21.D, 21.E, 37.A, 37.B, 37.C, 
37.D, 37.E, 37.F, 38.A, 38.B, 38.C, 38.D, 45.A, 26.A, 45.B ; dan 

b. Sub BWP B blok 69.A, 69.B, 69.C, 101.A, 101.B, 101.C, 102.A, 118.C, 
118.D, 118.E, 118.F, 118.G, 118.H, 119.A, 119.B, 119.C, 119.D, 119.E, 
119.F, 119.G, 119.H, 119.I, 119.J, 119.K, 119.L, 128.A, 133.A, 133.B, 
133.C, 134.A, 134.B, 137.B, 137.C, 137.D, 140.A, 145.A, 145.B, 145.C, 
145.K, 126.A, 108.A, 108.B, 126.B, 126.C, 108.C, 108.D, 108.E, 126.E, 
108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K. 

(4) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c seluas 1.094,56 (seribu sembilan puluh empat koma 
lima puluh enam) hektar terletak di: 
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a. Sub BWP A blok 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 2.A, 9.A, 11.A, 
29.A, 37.G, 48.C, 68.A, 84.A, 88.A, 88.B, 88.C, 88.D, 88.E, 88.F, 88.G, 
88.H, 88.I, 88.J, 88.K, 88.L, 96.B, 97.F, dan 97.G, 8.A, 93.A, 7.A. 97.B, 
93.B, 97.C, 97.E; 

b. Sub BWP B blok 72.B, 72.C, 72.D, 72.E, 72.G,133.D, 133.E, 133.F, 
133.G, 133.H, 133.I, 133.J, 133.K, 133.L, 133.M, 133.N, 133.O, 133.P, 
133.Q, 137.A, 137.E, 137.F, 137.G, 137.I, 139.A, 145.D, 145.E, 145.F, 
145.G, 145.H, 145.I, 145.J, 150.A, 151.A, 152.A, 155.A, 156.A, 157.A, 
157.B, 157.C, 157.D, 160.A, 161.A, 164.A, 164.B, 164.C, 164.D, 164.E, 
164.F, 164.G, 164.H, 164.I, 164.J, 164.K, 164.L, 164.M, dan164.N; dan 

c. Sub BWP C blok 168.A, 168.B, 168.C, 168.D, 168.E ,168.F, 168.G, 
168.H, 168.I, 168.J, 168.K, 168.L, 169.A, 169.B, 169.C, 169.D, 169.E, 
170.A, 170.B, 170.C, 170.D, 170.E, 170.F, 170.G, 170.H, 170.I, 170.J, 
170.K, 170.L, 170.M, 171.A, 171.B, 171.C, 171.D, 171.E, 171.F, 171.G, 
171.H, 171.I, 171.J, 171.K, 171.L, 171.M, 174.C, 181.A, 187.A, 187.B, 
191.A, 191.B, 191.C, 191.D, 191.E, 196.A, 196.B, 196.C, 196.D, 205.B, 
210.A, 210.B, 210.C, 210.D, 210.E, 210.F, 210.G, 210.H, 210.I, 210.J, 
210.K, 210.L, 210.M, 213.A, 216.A, 221.A, 222.A, 176.A, 173.B, 193.B, 
222.G 

 
Paragraf 2                                                                                                           

Zona Perdagangan dan Jasa (K) 

Pasal 39 

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 
huruf b seluas 308,56 (tiga ratus delapan koma lima puluh enam) hektar 
meliputi: 
a. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); 
b. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2); dan 
c. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3). 

(2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a seluas 118,09 (seratus delapan belas koma nol 
sembilan) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 54.A, 54.B, 55.A, 56.A, 56.B, dan 56.C; dan 
b. Sub BWP B blok 103.G, 103.H, 103.I, 103.J, 103.K, 120.A, 120.G, 

120.H, 120.I, dan 120.J. 

(3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b seluas 177,73 (seratus tujuh puluh tujuh koma 
tujuh puluh tiga) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 80.A, 89.A, 89.B, 89.C, 89.D, 40.A, 41.D, 

39.C, 39.B, 41.B, 89.B, 39.A, 41.C, 41.A; 
b. Sub BWP B blok 103.A, 103.B, 103.C, 103.D, 103.E, 103.F, 120.B, 

120.C, 120.D, 120.E, 120.F, 135.A, 135.B, 146.A, 146.B, 146.C, 146.D, 
146.E, 146.F, 146.G, 158.A, 158.B, 158.C, dan 158.D; dan 

c. Sub BWP C blok 197.A, 197.B, 197.C, 197.D, 197.E, 211.A, dan 211.B. 

(4) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 12,74 (dua belas koma tujuh puluh 
empat) hektar terletak di Sub BWP A blok: 24.A, 24.B, dan 90.A. 
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Paragraf 3                                                                                                       
Zona Perkantoran (KT) 

Pasal 40 

Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c berupa 
Subzona Perkantoran (KT) seluas 18.43 (delapan belas koma empat puluh 
tiga) hektar terletak di: 

a. Sub BWP A blok 57.A; 

b. Sub BWP B blok 121.A; dan  

c. Sub BWP C blok 198.A. 

 
Paragraf 4                                                                                      

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

Pasal 41 

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 
37 huruf d seluas 299,51 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma lima 
puluh satu) hektar meliputi: 
a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1); dan 
b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2). 

(2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) dimaksud pada 
ayat (1) huruf a seluas 193,58 (seratus sembilan puluh tiga koma lima 
puluh delapan) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 6.A, 6.B, 6.C, 58.A, 58.B, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 

60.F, 70.A, dan 81.A, 74.A, dan; 
b. Sub BWP B blok 107.A, 107.B, 107.C, dan 107.D. 

(3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) dimaksud 
pada ayat (1) huruf b seluas 105,93 (seratus lima koma sembilan puluh 
tiga) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 25.A, 42.A, 43.A, 44.A, 71.A, 91.A, dan 92.A; 
b. Sub BWP B blok 107.E, 125.A, 125.B, 125.C, dan 147.A, 127.C; dan 
c. Sub BWP C blok 172.A, 201.A, 201.B, 201.C, 201.D, dan 212.A. 

 
 

Paragraf 5                                                                                                          
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 

Pasal 42 

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 37 huruf e berupa Subzona Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) 
seluas 8,2 (delapan koma dua) hektar terletak di Sub BWP B blok 148.A. 

 
                                                                                                   

Paragraf 6                                                                                                     
Zona Pertanian  

Pasal 43 
(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f seluas 

1.027,76 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektar 
meliputi: 
a. Subzona Tanaman Pangan (P-1);  
b. Subzona Peternakan (P-4). 
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(2) Subzona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a seluas 987,30 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma tiga 
puluh) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 7.A, 8.A, 8.B, 26.A, 93.A, dan 93.B;  
b. Sub BWP B blok 108.A, 108.B, 108.C, 108.D, 108.E, 108.F, 108.G, 

108.H, 108.I, 108.J, 108.K, 126.A, 126.B, 126.C, 126.D, 126.E, dan 
159.A; dan 

c. Sub BWP C blok 173.A, 173.B, 173.C, 173.D, 188.A, 222.A, 222.B, 
222.C, 222.D, 222.E, 222.F, 222.G, 222.H, 222.I, 222.J, dan 222.K. 

(3) Subzona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
seluas 40,46 (empat puluh koma empat puluh enam) hektar terletak di 
Sub BWP C blok 188.B, 188.C, 202.A, 202.B, 202.C, 202.D, 202.E, 202.F, 
202.G, 202.H, dan 202.I. 

 
 

Paragraf 7 
Zona Peruntukan Lainnya (PL) 

Pasal 44 

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf 
g berupa Subzona Pergudangan (PL-6) seluas 13,92 (tiga belas koma 
sembilan puluh dua) hektar terletak di Sub BWP C blok 223.A. 
 
 

Paragraf 8                                                                                                       
Zona Campuran (C) 

Pasal 45 

(1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h 
seluas 282,78 (dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh delapan) 
hektar, meliputi: 
a. Subzona campuran intensitas tinggi (C-1); dan 
b. Subzona campuran intensitas rendah (C-2). 

(2) Subzona campuran intensitas tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a adalah berupa Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) 
seluas 206,37 (dua ratus enam koma tiga puluh tujuh) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 5.A, 5.B, dan 5.C; 
b. Sub BWP B blok 104.A, 104.B, 104.C, 104.D, 104.E, 105.A, 106.A, 

122.A, 122.B, 122.C, 122.D, 123.A, 123.B, 123.C, dan 136.A; dan 
c. Sub BWP C blok 199.A, 199.B, 200.A, 200.B, 203.B, 203.C, dan 204.A, 

203.A 

(3) Subzona campuran intensitas rendah (C-2) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b adalah berupa Perumahan, Perkantoran dan 
Perdagangan/jasa seluas 76,41 (tujuh puluh enam koma empat puluh 
satu) hektar terletak di: 
a. Sub BWP A blok 59.A, 59.B, 59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 59.H, 60.A, 

62.A, dan 63.A; dan 
b. Sub BWP B blok 104.F, 104.G, 104.H, 104.I, dan 124.A. 
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Paragraf 9 

Zona Badan Jalan 

Pasal 46 

(1) Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i di 
seluruh jaringan jalan. 

(2) Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 
269,38 (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) hektar 
terletak di: 
a. Sub BWP A blok 36.A, 52.A, 67.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A, 16.A; 
b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A, 79.A; 

dan 
c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A 

 
 

BAB VI                                                                                                        
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

 
Pasal 47 

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Sub BWP A. 

(2) Tema pengembangan untuk Sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang 

terletak di Sub BWP A blok 59.H, 61.A, 62.A, 74.A, 83.A, 84.A, 97.A, 
97.B, 97.C, 97.E, 97.F, 97.G, 98.B, dan 98.C; 

b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang 
terletak di Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 14.F, 
53.A, 53.B, 53.C, 54.A, 54.B, 56.A, 56.C, 57.A, 58.A, 58.B, 59.A, 59.B, 
59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 60.F, 63.A, 
70.A, 80.A, 81.A, 89.A, 89.B, 89.C, 89.D, 97.D, 98.A, dan 98.D, 74.A; 
dan 

c. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang terletak di Sub 
BWP A blok 6.C, 14.H, 55.A, 56.B, dan 98.E.  

(3) Peta rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB VII                                                                                  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 
Pasal 48 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, 
rencana pola ruang, dan Sub BWP prioritas. 

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. program utama; 
b. lokasi; 
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c. besaran; 
d. sumber pendanaan; 
e. instansi pelaksana; dan 
f. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(3) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdapat di masing-masing BWP. 

(4) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan. 

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan 
d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
terdiri atas: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Provinsi;  
c. Pemerintah Kabupaten; dan 
d. Masyarakat. 

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi: 
a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2026; 
b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2031; 
c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2036; dan 
d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2041. 

(8) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
BAB VIII                                                                                                        

PERATURAN ZONASI 
 

Bagian Kesatu                                                                           
Umum 

Pasal 49 

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berfungsi 
sebagai: 
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 
b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang; 
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) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. aturan dasar; dan 
b. teknik pengaturan zonasi. 
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(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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. 

(4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa Bonus Zoning. 

 

 
Bagian Kedua                                                                                                   

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

Pasal 50 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. Kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan 

yang diizinkan pada suatu zona kecuali ditentukan lain oleh 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. Kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) adalah kegiatan 
yang diizinkan pada suatu zona namun dibatasi; 

c. Kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B) adalah kegiatan yang 
diizinkan pada suatu zona namun dilengkapi dengan persyaratan; dan  

d. Kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan 
yang tidak diizinkan pada suatu zona. 

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan 
secara langsung kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: 
a. T1: Kegiatan terbatas dengan jumlah unit atau berdasarkan total 

maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimum luasan 
atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut 
rekomendasi dinas terkait; 

b. T2: Kegiatan terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu 
operasionalnya, yaitu: 
1. mengikuti jam kerja kantoran untuk kegiatan pelayanan jasa; 
2. mengikuti jam buka tutup pusat perbelanjaan untuk kegiatan 

perdagangan; 
3. mengikuti jam buka pusat perbelanjaan dan tutup tengah malam 

untuk kegiatan yang bersifat hiburan malam; dan 
4. disesuaikan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda melalui 

rekomendasi dinas terkait untuk jenis kegiatan lainnya. 

c. T3: Kegiatan terbatas pada radius tertentu dan dapat diulang pada 
jarak tertentu yang ditentukan melalui radius atau jarak berdasarkan 
rekomendasi dinas terkait, jarak atau radius disesuaikan dengan 
kegiatan yang telah terdaftar berdasarkan rekomendasi dinas terkait;  

d. T4: Kegiatan terbatas hanya pada titik atau letak yang telah disediakan 
berdasarkan rekomendasi dinas terkait. 
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(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu: 
a. B1: Wajib melakukan penyusunan dokumen AMDAL/penyusunan 

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan 
b. B2: Wajib melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas 

(ANDALALIN). 

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak 
diizinkan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Ketentuan kegiatan dan zona penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Bagian Ketiga                                                                                                   
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

Pasal 51 

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:  
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);  
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan 
d. Luas minimal bidang tanah. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) a, b, dan c secara lebih detil tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
(d) ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas: 
a. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan tinggi 

(R-2) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; 
b. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan 
c. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi. 

 
Bagian Keempat                                                                                                   

Ketentuan Tata Bangunan 

Pasal 52 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 
huruf c meliputi: 
a. Garis Sempadan Bangunan;  
b. Tinggi Bangunan; 
c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan 
d. Tampilan Bangunan. 

(2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan 
terdepan meliputi: 
a. Garis Sempadan Bangunan depan;  
b. Garis Sempadan Bangunan samping; dan 
c. Garis Sempadan Bangunan belakang. 
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(3) Tinggi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu 
dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap 
(permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter. 

(4) Jarak Bebas Antar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap 
dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak 
samping terhadap dinding bangunan terdekat. 

(5) Tampilan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 
tampilan tampak bagian terluar dari arsitektur bangunan. Tampilan 
tampak bagian terluar mengikuti arsitektur melayu. 

(6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

Bagian Kelima                                                                                                   
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Pasal 53 

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (3) huruf d meliputi: 
a. Jalur Pejalan Kaki; 
b. Ruang Terbuka Hijau; 
c. Ruang Terbuka Non Hijau; 
d. Utilitas Perkotaan; 
e. Prasarana Lingkungan; dan 
f. Fasilitasi Pendukung. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Bagian Keenam                                                                        
Ketentuan Khusus 

Pasal 54 

(1) Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan 
(overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal hal khusus yang 
memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan 
dasar. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf 
e terdiri dari: 
a. Kawasan berorientasi transit/Kawasan TOD; 
b. KP2B; dan  
c. KKOP. 

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Bagian Ketujuh 
Ketentuan Pelaksanaan  

Pasal 55 

(1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH yang dilaksanakan oleh masyarakat 
termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan 
pembangunan. 

(2) Pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan. 

(3) Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun 
sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan 
Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus 
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan 
retribusi atau dapat mengajukan perubahan izin kembali dengan insentif 
pada pembiayaannya. 

(4) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun 
sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan 
Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus 
dilakukan, selama tidak mengganggu fungsi lindung, namun akan 
dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya 
lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) 
tahun dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan 
peraturan zonasi ini. 

(5) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun 
sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan 
Zonasi ini dan sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona 
berdasarkan peraturan zonasi ini, dan dapat dibuktikan bahwa izin 
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan masa izinnya habis. 

(6) Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini 
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan 
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan 
zonasi ini. 

 
Bagian Kedelapan 

Teknik Pengaturan Zonasi 

Pasal 56 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (4) adalah TPZ Bonus Zoning yang memberikan izin kepada 
pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi 
aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus 
menyediakan fasilitas publik tertentu. 

(2) TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada 
lokasi TOD Araskabu yang terletak di Sub BWP A blok 1.A; 1.B; 1.C; 1.D; 
1.E; 1.F; 1.G; 1.H; 3.A; 3.B; 5.A; 5.B; 5.C; 6.A; 6.B; 6.C; 9.A; 11.A; 89.A; 
89.B; 89.C; 89.D; dan 97.F. 

(3) Fasilitas publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:   
a. RTH publik;  
b. jaringan prasarana;  
c. jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau 
d. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum. 



29 
 

(4) Peta Penerapan TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan TPZ Bonus Zoning sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IX 
PERIZINAN 

 
Pasal 57 

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin 
dari  Bupati  yang  secara  operasional  menjadi  tugas  Kepala  OPD 
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya. 

(2) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  secara  berurutan  sebagai 
berikut: 
a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 
b. Izin Lokasi; 
c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;  
d. Izin Mendirikan Bangunan; dan 
e. Izin Pemanfaatan Ruang. 

(3) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diberikan pada saat akan memulai kegiatan pemanfaatan ruang 
pertama kali, dengan mengacu pada kesesuaian peruntukan ruang dalam 
RTRW Kabupaten. 

(4) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diberikan untuk kegiatan dengan kriteria antara lain: 
a. kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan;  
b. kegiatan yang wajib izin lokasi berdasarkan persetujuan Pemerintah 

Kabupaten; dan  
c. ruang usaha dengan luas lebih dari atau sama dengan 10.000 m2. 

(5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

(6) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah 
memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dengan mengacu pada 
kesesuaian peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten. 

(7) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang 
sudah dikuasai. 

(8) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c adalah berupa Keterangan Rencana Kabupaten (KRK). 

(9) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
diberikan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah 
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

(10) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d diberikan setelah memperoleh Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 
dan; 
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(11) Ketentuan penyelenggaraan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan 
Pemanfaatan Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 
BAB X  

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT 
 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 

Pasal 58 

(1) Setiap orang berhak: 
a. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ; dan 
b. berperan aktif dalam  pelaksanaan RDTR dan PZ. 

(2) Setiap orang wajib: 
a. mentaati RDTR dan PZ; 
b. melaporkan pelanggaran pelaksanaan RDTR dan PZ; dan 
c. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 

Bagian Kedua Peran Masyarakat 

Pasal 59 

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam tahap: 
a. perencanaan tata ruang; 
b. pemanfaatan ruang; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: 
a. masukan mengenai persiapan penyusunan tata ruang, penentuan 

arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi 
dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan 
konsepsi rencana tata ruang, dan/atau penetapan rencana tata ruang; 
dan 

b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;  
b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama 

unsur masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang;  
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan 

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan 
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
dan sumber daya alam; dan  
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f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk: 
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan; 
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan  

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang. 

(5) Bentuk peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau 
tertulis kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait. 

 
 

BAB XI 
 SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 60 

(1) Setiap  orang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  tidak  memiliki  
izin pemanfaatan  ruang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57 ayat 
(2) huruf a dikenakan sanksi administratif. 

(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan  ruang  pada zona  yang 
diizinkan  terbatas  namun tidak  mengikuti ketentuan yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenakan sanksi 
administratif. 

(3) Setiap  orang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  pada   zona 
diizinkan  bersyarat namun tidak  mengikuti ketentuan yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dikenakan sanksi 
administratif. 

 
 

Pasal 61 

(1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak  mengikuti 
dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas  pemanfaatan  ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenakan  sanksi 
administratif. 

(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak  mengikuti 
dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. 

(3) Setiap  orang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  tidak  memenuhi 
prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1), dikenakan sanksi administratif. 

(4) Setiap  orang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  tidak  memenuhi 
ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), 
dikenakan sanksi administratif. 
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(5) Setiap  orang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  tidak  memenuhi 
teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), 
dikenakan sanksi administratif. 

 
 

Pasal 62 

Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60 dan Pasal 
61, dapat berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

i. denda administratif. 

 
Pasal 63 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, 
dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala OPD 
yang membidangi tata ruang. 

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat:  
a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;  
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai 

RDTR dan/atau PZ; dan  
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.  

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
paling banyak 3 (tiga) kali. 

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa 
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b sampai 
huruf i sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 64 

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
huruf b dilakukan melalui tahapan:  
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD yang membidangi tata ruang menerbitkan 
surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;  

c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
Kepala OPD yang membidangi tata ruang melakukan penghentian 
sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan  

d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala OPD yang 
membidangi tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan 
pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai 
terpenuhi kewajibannya. 
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(2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 huruf c dilakukan melalui tahapan: 
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD yang membidangi tata ruang menerbitkan 
surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan 
memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan 
dihentikan sementara;  

c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan 
umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang 
membidangi tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan 
umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang 
melakukan pelanggaran; dan  

d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan 
pelanggaran, Kepala OPD yang membidangi tata ruang melakukan 
pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum 
sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya. 

(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d 
dilakukan melalui tahapan:  
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD yang membidangi tata ruang menerbitkan 
surat keputusan penutupan lokasi;  

c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang membidangi tata ruang 
bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; 
dan  

d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala OPD bidang tata ruang 
melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak 
dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi 
kewajibannya. 

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e 
dilakukan melalui tahapan:  
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pencabutan izin 
dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;  

c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, Kepala OPD yang membidangi tata ruang 
memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran 
mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk 
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; 
dan  

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang 
tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



34 
 

(5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dilakukan 
melalui tahapan:  
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin 
dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;  

c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada 
orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah 
dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan 
pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan  

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang 
tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
bangunan gedung; 

(7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h 
dilakukan melalui tahapan:  
a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah 
pemulihan fungsi ruang; dan 

c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang 
melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang 
dan cara pemulihan ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu; 

(8) Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan pemulihan fungsi ruang: 
a. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c 

tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran, Kepala 
OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan 
pemulihan ruang secara paksa; dan  

b. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu 
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan 
agar pemulihan dilakukan OPD terkait atas beban orang yang 
melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. 

 
Pasal 65 

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, 
kepada pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ dapat dikenakan secara 
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. 

(2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:  
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 

ketentuan RDTR dan PZ;  
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b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran 
ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau  

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR 
dan PZ. 

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD bidang tata 
ruang sesuai kewenangannya. 

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 66 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata 
ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 67 

(1) Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah 
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan 
Perkotaan Pantai Labu-Beringin dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun 

(3) RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin dilengkapi dengan 
rencana dan album peta skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan LP2B setelah Peraturan Bupati 
ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disesuaikan dengan peruntukan dan luasannya. 

 
BAB XIV 

KELEMBAGAAN  
 

Pasal 68 

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar 
sektor/daerah di bidang  penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah Kabupaten. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas 
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja 
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 




