


  
 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan 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); 
4. 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 beberapa kali diubah,  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 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); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 28/PRT/M/2015  tentang Peetapan Garis Sempadan 
Sungai dan Garis sempadan Danau ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 772 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan 

Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang ( Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 329 ) 

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 
Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 370); 



  
 

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang     (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); 
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta 
Rencana Detai Tata Ruang Kabupaten/Kota     (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Nomor 56; dan    

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031  
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA 

RUANG WILAYAH PERENCANAAN RASANAE BARAT TAHUN 2021–
2041. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bima. 

2. Wali Kota adalah Wali kota Bima. 
3. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah 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. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memiliki pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya. 

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

11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang. 
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 
Tata Ruang. 

15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR 

adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. 
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima. 

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

19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota 
dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, 

sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.  
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari 

WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan 

ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP 

dan/ atau regional. 
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat 

pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.  
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat 

pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.  
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial 

dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan. 

25. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial 
dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan. 

26. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut 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.  

27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik 
spesifik. 

28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 

karakteristik pada zona yang bersangkutan. 
29. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber 

daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan 
pembangunan berkelanjutan. 

30. 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. 



  
 

31. Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah  garis maya di 

kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan 
sungai. 

32. Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan ruang berupa kawasan 
kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara 

lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta 
kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. 

33. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

34. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografisnya yang memiliki dua 
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 
35. Zona Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan 

habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan 
perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. 

36. Zona Perkebunan Rakyat adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 

untuk menampung kegiatan dengan pengusahaan tanaman perkebunan 
tertentu yang dikelola oleh masyarakat sendiri. 

37. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 

mengusahakan tanaman tertentu selain sawah untuk pribadi atau tujuan 
komersial. 

38. Sub-Zona Perikanan Budidaya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 

untuk menampung kegiatan dengan pengusahaan perikanan budidaya dalam 
bentuk kolam dan keramba ikan. 

39. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 

menjamin ketersediaan tenaga listrik. 
40. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah peruntukan ruang kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnnya yang 

lebih kepada peningkatan nilai tambah komoditi sagu. 
41. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, 
buatan, maupun budaya. 

42. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah 
tinggal untuk mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi 
dengan fasilitasnya. 

43. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat 

tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 

44. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara 

jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
45. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan 

rumah dengan luas lahan. 
46. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 

untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya. 
47. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang 

pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana 



  
 

pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi dan 

sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota. 
48. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan 

ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana 

pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan untuk 
kebutuhan penduduk skala kecamatan. 

49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan 
ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana 

pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya 
untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan. 

50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang 
pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana 
pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya 
untuk kebutuhan penduduk skala RW.  

51. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau 

kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau 
berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. 

52. Zona Perdagangan dan Jasa 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. 
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang 

menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 
dengan skala pelayanan regional dan kota. 

54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang 
menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 
dengan skala pelayanan kota dan lokal. 

55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang 
menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 

dengan skala pelayanan kawasan dan lingkungan. 
56. Zona Perkantoran 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. 

57. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang untuk menampung 
fungsi kegiatan di daerah tertentu. 

58. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang 
terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat 

pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-
limbah domestic, industri, maupun komersial dan lain-lainnya. 

59. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses 

penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang yang merupakan 
bagian dari zona peruntukan lainnya. 

60. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung kegiatan pelayanan umum pergerakan orang dan barang dalam 

skala regional. 
61. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin 

kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan. 
62. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang 

mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang 

penetapan zonanya diatur dalam RDTR.  



  
 

63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung 
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang. 
64. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan 
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang. 
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan 
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang. 
66. 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, dsb (building line). 
67. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas petak samping 

terhadap dinding bangunan terdekat. 
68. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak 

belakang terhadap dinding bangunan terbelakang. 

69. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang 
diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan 

sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur 
bangunan dengan atap.  

70. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional 
yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.   

71. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL 

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan 
keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

72. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

73. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL 
adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak 
lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

  

 
(1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota, meliputi: 

a. tujuan penataan WP RasanaE Barat; 
b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;  



  
 

e. Peraturan Zonasi; dan 

f. kelembagaan. 
(2) Ruang Lingkup WP RasanaE Barat terdiri atas: 

a. Delineasi WP RasanaE Barat ditetapkan berdasarkan aspek administrasi 

dengan luas 741,648 (tujuh ratus empat puluh satu koma enam empat 
delapan) hektar hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.  

b. Delineasi WP RasanaE Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
meliputi: 

1. Kelurahan Dara dengan luas 504,137 (lima ratus empat koma satu 

tiga tujuh) hektar; 

2. Kelurahan Paruga dengan luas 84,441 (delapan puluh empat koma 

empat empat satu) hektar; 
3. Kelurahan Tanjung dengan luas 56,367 (lima puluh enam koma tiga 

enam tujuh) hektar; 
4. Kelurahan SaraE dengan luas 39,860 (tiga puluh Sembilan koma 

delapan enam) hektar; 

5. Kelurahan Pane dengan luas 23,932 (dua puluh tiga koma Sembilan 
tiga dua) hektar; dan 

6. Kelurahan NaE dengan luas 32,909 (tiga puluh dua koma Sembilan 

nol sembilan) hektar. 
c. Delineasi WP RasanaE Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dibagi menjadi 5 (lima) SWP, terdiri atas: 
1. SWP A terbagi ke dalam 6 (enam) blok yang mencakup Kelurahan 

Tanjung, Kelurahan SaraE dan Kelurahan NaE meliputi Blok A.1, Blok 
A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6 dengan luas 129,137 

(seratus dua puluh Sembilan koma satu tiga tujuh) hektar; 
2. SWP B terbagi ke dalam 3 (tiga) blok yang mencakup sebagian 

Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane meliputi Blok B.1, Blok B.2 
dan Blok B.3 dengan luas 108,373 (seratus delapan koma tiga tujuh 

tiga) hektar; 
3. SWP C terbagi ke dalam 2 (dua) blok yang mencakup sebagian 

Kelurahan Dara meliputi Blok C.1 dan Blok C.2 dengan luas 139,403 

(seratus tiga puluh Sembilan koma empat nol tiga) hektar; 
4. SWP D terbagi ke dalam 1 (satu) blok yang mencakup sebagian 

Kelurahan Dara meliputi Blok D.1 dengan luas 153,850 (seratus lima 
puluh tiga koma delapan lima) hektar; dan 

5. SWP E terbagi ke dalam 1 (satu) blok yang mencakup sebagian 

Kelurahan Dara meliputi Blok E.1 dengan luas 210,883 (dua ratus 
sepuluh koma delapan delapan tiga) hektar. 

d. Delineasi WP RasanaE Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
b, dan c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

BAB III 
TUJUAN PENATAAN WP 

  

 
Tujuan penataan WP RasanaE Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf a yaitu untuk mewujudkan RasanaE Barat sebagai pusat perdagangan dan 
jasa skala regional yang didukung simpul transportasi dan sektor pariwisata. 

 
 
 

 
 

 



  
 

BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

  

 
(1) Rencana Struktur Ruang WP RasanaE Barat meliputi: 

a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b. rencana jaringan transportasi; dan 

c. rencana jaringan prasarana. 
(2) Rencana Struktur Ruang WP RasanaE Barat digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

  

 
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:  
a. pusat pelayanan kota; 

b. sub pusat pelayanan kota; dan 
c. pusat pelayanan lingkungan, terdiri atas : 

1. pusat lingkungan kecamatan; dan 
2. pusat lingkungan kelurahan. 

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,  yaitu  SWP B Blok B.2  

mencakup W 
(3) P RasanaE Barat.  

(4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. SPPK Guda terdapat di SWP A  Blok A.1; 

b. SPPK Gilipanda terdapat di SWP A  Blok A.3; 
c. SPPK NaE terdapat di SWP A  Blok A.6; 

d. SPPK Amahami terdapat di SWP D  Blok D.1; dan 
e. SPPK Jenamawa terdapat di SWP E  Blok E.1. 

(5) Pusat Lingkungan Kecamatan RasanaE Barat, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c angka 1, terdapat di SWP B Blok B.2. 
(6) Pusat Lingkungan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

angka 2, terdiri atas: 
a. Pusat Lingkungan Kelurahan Dara yang terdapat di SWP  C Blok C.2;  

b. Pusat Lingkungan Kelurahan Paruga yang terdapat di SWP B Blok B.2;  
c. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjung yang terdapat di SWP A Blok A.2;  
d. Pusat Lingkungan Kelurahan SaraE yang terdapat di SWP A Blok A.3; 

e. Pusat Lingkungan Kelurahan Pane yang terdapat di SWP B Blok B.3; dan 
f. Pusat Lingkungan Kelurahan NaE yang terdapat di SWP A Blok A.4 

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini.  

 

Bagian Ketiga 
Rencana Jaringan Transportasi 

  
 

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. jalan umum; 



  
 

b. jalan menuju moda transportasi umum; 

c. terminal penumpang; 
d. jembatan timbang;  

e. jembatan; dan 
f. pelabuhan pengumpul. 

(2) Rencana Struktur Ruang sistim jaringan transportasi digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Paragraf 1 

Jalan Umum 
  

 
(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: 

a. jalan arteri primer; 
b. jalan kolektor primer; 
c. jalan kolektor sekunder; 

d. jalan lokal primer; 
e. jalan lokal sekunder; 

f. jalan lingkungan primer; dan 
g. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. ruas jalan Soekarno Hatta terdapat di SWP B; 
b. ruas jalan Sultan Muhammad Salahudin terdapat di SWP B, SWP C dan 

SWP D;  
c. ruas jalan Batas Kota Talabiu Tilong terdapat di SWP D dan SWP E; 

d. ruas jalan Sultan Kaharudin terdapat di SWP A, SWP B dan SWP C; dan 
e. ruas jalan RE Martadinata terdapat di SWP A. 

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
atas: 
a. ruas jalan Hasanuddin terdapat di SWP A dan SWP B; 

b. ruas jalan Gajah Mada terdapat di SWP A; 
c. ruas jalan Datuk Dibanta terdapat di SWP A dan SWP B; 

d. ruas Jalan Sonco Tengge Kumbe terdapat di SWP D; 
(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

atas: 
a. ruas jalan Kepiting terdapat di SWP A;  
b. ruas jalan Yos Sudarso terdapat di SWP A; 

c. ruas jalan Wolter Monginsidi terdapat di SWP A; 
d. ruas jalan Mawar Utara terdapat di SWP A; 

e. ruas jalan Kartini terdapat di SWP B; 
f. ruas jalan Sulawesi terdapat di SWP A dan SWP B; 

g. ruas jalan Mujair terdapat di SWP A; 
h. ruas jalan Komplek Terminal Dara terdapat di SWP C; 
i. ruas jalan Flores terdapat di SWP A dan SWP B; 

j. ruas jalan Baba Mbuku terdapat di SWP A; 
k. ruas jalan Lombok terdapat di SWP B; 

l. ruas jalan Manggemaci terdapat di SWP B; 
m. ruas jalan Pelita terdapat di SWP A dan SWP B; 

n. ruas jalan Sumbawa terdapat di SWP A dan SWP B; 
o. ruas jalan Patimura terdapat di SWP B; 
p. ruas jalan Kamboja terdapat di SWP B;  

q. ruas jalan Tongkol terdapat di SWP A dan SWP B; 
r. ruas jalan Terusan Sumbawa terdapat di SWP A dan SWP B; 

s. ruas jalan Bandeng terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C; 
t. ruas jalan Sultan Ibrahim terdapat di SWP A dan SWP B; 

u. ruas jalan Anggrek 1 terdapat di SWP A; 



  
 

v. ruas jalan Cempaka terdapat di SWP B; 

w. ruas jalan Kenanga sepanjang terdapat di SWP B; 
x. ruas jalan Mangga 1 terdapat di SWP B; 

y. ruas jalan Mangga 2 terdapat di SWP B; 
z. ruas jalan Terminal Dara – Pasar Raya terdapat di SWP C; 

aa. ruas jalan Imam Bonjol terdapat di SWP A; 
bb. ruas jalan Seroja terdapat di SWP A; 

cc. ruas jalan Anggrek 2 terdapat di SWP A; 
dd. ruas jalan Lingkar Pelabuhan terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C; 
ee. ruas jalan Sumba terdapat di SWP A dan SWP B; 

ff. ruas jalan Nener terdapat di SWP A; dan 
gg. jalan lingkar pelabuhan terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C. 

(5) Jalan lokal primer sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
terdiri atas  : 

a. ruas jalan kuburan tolobali terdapat di SWP A; 
b. ruas jalan Muhammadiyah terdapat di SWP A; 
c. ruas jalan Danatraha terdapat di SWP C; 

d. ruas jalan BTN Pepabri terdapat di SWP B; dan 
e. ruas jalan Pahlawan terdapat di SWP C dan SWP D. 

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri 
atas : 

a. ruas jalan Pantai Bakau terdapat di SWP C; 
b. ruas jalan Bougenvil terdapat di SWP A; 
c. ruas jalan Kuburan Pane terdapat di SWP B; 

d. ruas jalan Lingkar Pasar Raya terdapat di SWP B; 
e. ruas jalan Pahlawan terdapat di SWP C dan SWP D; 

f. ruas jalan Ulet Jaya terdapat di SWP C; 
g. ruas jalan Panggi – Oi Ni’u terdapat di SWP E; 

h. ruas jalan Seruni terdapat di SWP A; 
i. ruas jalan Bina Baru terdapat di SWP C; 
j. ruas jalan Lingkar Luar Amahami terdapat di SWP C; dan 

k. rencana jalan lokal sekunder terdapat di SWP B. 
(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri 

atas : 
a. ruas jalan Bina Baru terdapat di SWP C; 

b. ruas jalan gang A. Kadju terdapat di SWP B; 
c. ruas jalan gang Abdul Wahab terdapat di SWP A; 
d. ruas jalan gang Abu terdapat di SWP A; 

e. ruas jalan gang Abu Mai terdapat di SWP A; 
f. ruas jalan gang Al-Husaini 1 terdapat di SWP B; 

g. ruas jalan gang Al-Ikhwan terdapat di SWP A; 
h. ruas jalan gang Al-Jihad terdapat di SWP A; 

i. ruas jalan gang Al-Muhajirin terdapat di SWP A; 
j. ruas jalan gang Ama Beko terdapat di SWP B; 
k. ruas jalan gang Ama La Imo terdapat di SWP A; 

l. ruas jalan gang Ama Sudi terdapat di SWP B; 
m. ruas jalan gang Cempaka Putih terdapat di SWP A; 

n. ruas jalan gang Djakariah Makka terdapat di SWP B; 
o. ruas jalan gang Elang terdapat di SWP B; 

p. ruas jalan gang istana terdapat di SWP B dan SWP C; 
q. ruas jalan gang Lanteko terdapat di SWP A; 
r. ruas jalan gang Lumba-Lumba terdapat di SWP C; 

s. ruas jalan gang Mawar terdapat di SWP A; 
t. ruas jalan gang Mitsubishi terdapat di SWP C; 

u. ruas jalan gang Muma Jafu terdapat di SWP B; 
v. ruas jalan gang Muma Uji terdapat di SWP B; 

w. ruas jalan gang Ompu Monca terdapat di SWP A; 



  
 

x. ruas jalan gang Ompu Rasi terdapat di SWP A; 

y. ruas jalan gang Ompu Se’o terdapat di SWP A; 
z. ruas jalan gang Pape Nau terdapat di SWP B; 

aa. ruas jalan gang Pelita II terdapat di SWP B; 
bb. ruas jalan gang SDN 45 terdapat di SWP B; 

cc. ruas jalan gang Sekolah terdapat di SWP A; 
dd. ruas jalan gang Sengketa terdapat di SWP A; 

ee. ruas jalan gang Serasuba terdapat di SWP B; 
ff. ruas jalan gang Seroja 2 terdapat di SWP A; 
gg. ruas jalan gang Surabaya terdapat di SWP B; 

hh. ruas jalan Temba Saleko terdapat di SWP A; 
ii. ruas jalan gang Tua Beno terdapat di SWP A; 

jj. ruas jalan gang Tua Edo/Ado terdapat di SWP A; 
kk. ruas jalan gang Tua Moi terdapat di SWP A; 

ll. ruas jalan gang Ua Jira terdapat di SWP A; 
mm. ruas jalan gang Udang terdapat di SWP A; 
nn. ruas jalan Kompleks Istana terdapat di SWP B; 

oo. ruas jalan Kuburan Tanjung terdapat di SWP A; 
pp. ruas jalan Lingkungan Dara terdapat di SWP C; 

qq. ruas jalan Lingkungan Na’e terdapat di SWP A; 
rr. ruas jalan Lingkungan Paruga terdapat di SWP B; 

ss. ruas jalan Lingkungan Pasar Amahami terdapat di SWP C; 
tt. ruas jalan Lingkungan Salama terdapat di SWP A; 
uu. ruas jalan Lingkungan Sarata terdapat di SWP B; 

vv. ruas jalan Lingkungan SDN 55 terdapat di SWP C; 
ww. ruas jalan Lingkungan Suntu terdapat di SWP B; 

xx. ruas jalan Pantai Bakau terdapat di SWP A; 
yy. ruas jalan Paruga terdapat di SWP C; 

zz. ruas jalan Tanpa Nama terdapat di SWP A; 
aaa. ruas jalan Tongkol terdapat di SWP B; dan 
bbb. rencana jalan lingkungan primer terdapat di SWP B dan SWP C. 

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
terdiri atas : 

a. ruas jalan gang Dae Se’o 0,16 terdapat di SWP A; 
b. ruas jalan Kampung Amahami terdapat di SWP D; 

c. ruas jalan Komplek Pertamina terdapat di SWP E; 
d. ruas jalan Kompleks Sonco Tengge terdapat di SWP D; 
e. ruas jalan Lingkar Luar Amahami terdapat di SWP C; 

f. ruas jalan Lingkungan PLTD Ni’u terdapat di SWP E; 
g. ruas jalan Oi Ni’u terdapat di SWP E; 

h. ruas jalan Pantai Lawata terdapat di SWP D; 
i. ruas jalan Tanpa Nama terdapat di SWP E; dan 

j. rencana jalan lingkungan sekunder terdapat di SWP B dan SWP C. 
 

Paragraf 2 

Jalan Menuju Moda Transportasi Umum 
  

 
Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 
huruf b terdapat di SWP A. 

 
Paragraf 3 

Terminal Penumpang 
  

 
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa 
terminal penumpang tipe B yang terdapat di SWP C pada Blok C.2. 



  
 

Paragraf 4 

  Jembatan Timbang 
  

 
Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdapat di SWP 

A pada Blok A.1. 
 

 Paragraf 5 

Jembatan 
  

 
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; 
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan 

d. SWP E pada Blok E.1. 
 

Paragraf 6 
Pelabuhan Pengumpul 

  
 
Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdapat di 

SWP A pada Blok A.1. 
 

Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Prasarana 

  
 
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 

meliputi: 
a. rencana jaringan energi; 

b. rencana jaringan telekomunikasi; 
c. rencana jaringan sumber daya air; 

d. rencana jaringan air minum; 
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); 

f. rencana jaringan persampahan; 
g. rencana jaringan drainase; dan 

h. rencana jaringan prasarana lainnya.  
 

Paragraf 1 
Rencana Jaringan Energi 

  

 
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, 

meliputi: 
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; 

b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-
tempat penyimpanan; 

c. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; 

d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
e. gardu listik. 

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, berupa sarana penyimpanan bahan bakar yang terdapat di SWP D pada 

Blok D.1 dan SWP E Blok E.1. 
(3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-

tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa 



  
 

jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat 

penyimpanan yang terdapat di SWP E. 
(4) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) yang terdapat di SWP E pada Blok E.1. 

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
meliputi : 

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) terdapat di SWP A, SWP B, SWP 
C, SWP D, dan SWP E; dan 

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP 

C. 
(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa gardu 

distribusi yang terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6; 

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; 
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 
d. SWP D pada Blok D.1; dan 

e. SWP E pada Blok E.1. 
(8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
 

Paragraf 2 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 
  

 
(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf b, meliputi: 

a. jaringan tetap; dan 
b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. jaringan serat optik yang terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan 

SWP E; 
b. stasiun telepon otomat (STO) yang terdapat di SWP A pada Blok A.2; 
c. rumah kabel terdapat di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan 

SWP B pada Blok B.1; 
d. kotak pembagi, terdiri atas: 

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6; 
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;  

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2; 
4. SWP D pada Blok D.1; dan  
5. SWP E pada Blok E.1; 

e. pusat otomasi sambungan telepon terdapat di SWP B Blok B.2 dan Blok 
B.3. 

(3) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa menara Base Transceiver Station (BTS), terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; 

c. SWP C pada Blok C.2; 
d. SWP D pada Blok D.1; dan 
e. SWP E pada Blok E.1. 

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 



  
 

Paragraf 3 

Rencana Jaringan Sumber Daya Air 
  

 
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf c, berupa sistem pengendalian banjir. 
(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

jaringan pengendalian banjir terdapat di SWP B dan SWP C. 

(3) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Air Minum 

  

 
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, 

meliputi: 
a. jaringan perpipaan; dan 
b. bukan jaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :  
a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP D 

pada Blok D.1 dan SWP B pada Blok B.1; dan 
b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di SWP A, SWP 

B, SWP C, SWP D, dan SWP E. 
(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari :  

a. bak penampung air hujan terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan 
b. terminal air terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan SWP C pada Blok C.2. 

(4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Paragraf 5 
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun 

 
  

 
(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi: 

a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan 
b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

(2) Sistem pengelolaan limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengolahan terpusat, meliputi IPAL skala 
kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di SWP A pada Blok A.1. 

(3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), huruf b, terdapat di SWP C pada Blok C.2 dan SWP E 

pada Blok E.1. 
(4) Rencana pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 



  
 

Paragraf 6 

Rencana Jaringan Persampahan 
  

 
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f 

terdiri atas: 
a. tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); dan 
b. tempat penampungan sementara (TPS). 

(2) Tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP E pada Blok E.1. 

(3) Tempat penampungan sementara (TPS) terdapat di SWP A pada Blok A.2, Blok 
A.3, SWP D pada Blok D.1, dan SWP E Blok pada E.1. 

(4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Paragraf 7 

Rencana Jaringan Drainase 
  

 
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, 

meliputi: 

a. jaringan drainase primer; 
b. jaringan drainase sekunder; 

c. jaringan drainase tersier;  
d. bangunan tampungan (polder); dan 

e. bangunan peresapan (kolam retensi). 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.  

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E. 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E. 

(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
terdapat di SWP C pada Blok C.1. 

(6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, terdapat di SWP A pada Blok A.1. 
(7) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 8 

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 

  

 
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf h terdiri atas : 

a. jalur evakuasi bencana; 
b. tempat evakuasi;  
c. jalur sepeda; dan 

d. jalur pejalan kaki. 
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat 

di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E. 
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. titik kumpul yang terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan SWP B pada Blok 
B.2; 

b. tempat evakuasi sementara yang terdapat di SWP B pada Blok B.3; dan 



  
 

c. tempat evakuasi akhir terdiri atas: 

1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; 
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3; 

3. SWP C pada Blok C.2; dan 
4. SWP D pada Blok D.1. 

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, 
SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.  

(5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A, 
SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E. 

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
BAB V 

RENCANA POLA RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 

  

 
(1) Rencana pola ruang WP RasanaE Barat meliputi:  

a. zona Lindung; dan 
b. zona Budi Daya. 

(2) Rencana pola ruang WP RasanaE Barat 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 Wali Kota ini. 

 
Bagian Kedua 
Zona Lindung 

  

 
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 

b. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 
c. zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan 
d. zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM. 

 
Paragraf 1 

Zona Perlindungan Setempat 
  

 
(1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf a memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. zona yang berada pada pantai memiliki batasan antara 10-100 meter dari 
titik pasang air laut tertinggi ke darat secara proposional dengan bentuk, 

letak, serta kondisi fisik pantai dan diperkuat statusnya.  
b. zona yang berada pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan: 

1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan 
sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari 

atau sama dengan 3 (tiga) meter;  
2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan 

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan 

3. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling 

sedikit 3 (tiga) meter dari tepi kaki tanggul sungai sepanjang alur 
sungai. 



  
 

c. zona yang berada pada mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf c dengan kriteria paling berjarak 200 (dua ratus) 
meter dari pusat mata air. 

(2) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan luas 18,56 (delapan belas koma lima enam) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; 

c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan 
d. SWP E pada Blok E.1. 

 

Paragraf 2 
Zona Ruang Terbuka Hijau 

  

 
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 

meliputi: 
a. sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 

b. sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;  
c. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan 

d. sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8. 
(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 225,40 (dua ratus dua puluh lima koma empat kosong) 

hektar terdapat di SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, dan SWP E Blok E.1. 
(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dengan luas 28,78 (dua puluh delapan koma tujuh delapan) hektar, 
terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.5; 
b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3;  
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 

d. SWP D pada Blok D.1; dan 
e. SWP E pada Blok E.1. 

(4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dengan luas 9,95 (sembilan koma sembilan lima) hektar, terdiri 

atas: 
a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.3; 

c. SWP C pada Blok C.2; 
d. SWP D pada Blok D.1; dan 

e. SWP E pada Blok E.1. 
(5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; 

c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan 
d. SWP E pada Blok E.1. 

 
 Paragraf 3 

Zona Cagar Budaya 
  

 
(1) Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf c dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar, terdiri atas : 

a. SWP A berupa Makam Tolobali pada Blok A.3; 
b. SWP B berupa Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) pada Blok B.2, 

Masjid Sultan M. Salahuddin pada Blok B.2 dan Asi Kalende pada Blok 
B.3; dan 

c. SWP C berupa Komplek Pemakaman Danatraha pada Blok C.2. 



  
 

Paragraf 4 

Zona Ekosistem Mangrove 
  

 
(1) Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf d dengan luas 9,95 (sembilan koma sembilan lima) hektar, 
terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1; 

b. SWP B pada Blok B.1; 
c. SWP C pada Blok C.1; dan 

d. SWP D pada Blok D.1. 
 

Bagian Ketiga 
Zona Budi Daya 

  

 
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 
a. zona perkebunan rakyat dengan kode KR; 
b. zona pertanian dengan kode P; 

c. zona perikanan dengan kode IK; 
d. zona pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;  

e. zona kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 
f. zona pariwisata dengan kode W; 

g. zona perumahan dengan kode R; 
h. zona sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 
i. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH; 

j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K; 
k. zona perkantoran dengan kode KT; 

l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;  
m. zona transportasi dengan kode TR; dan 

n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;  
 

Paragraf 1 
Zona Perkebunan Rakyat 

  

 
Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf a dengan luas 12,22 (dua belas koma dua dua) hektar berada di SWP E pada 
Blok E.1. 
 

 
Paragraf 2 

Zona Pertanian 
  

 
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b 
berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, dengan luas 35,02 (tiga puluh lima 

koma nol dua) hektar berada di SWP E pada Blok E.1. 
 

Paragraf 3 
Zona Perikanan 

  

 
Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c 

berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 dengan luas 11,31 (sebelas 
koma tiga satu) hektar, terdiri atas: 



  
 

a. SWP B pada Blok B.1; dan 

b. SWP C pada Blok C.1. 
 

Paragraf 4 
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 

  

 
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf d dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektar berada di SWP E 
pada Blok E.1. 

   Paragraf 5 
Zona Kawasan Peruntukan Industri 

  

 
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf e dengan luas 4,02 (empat koma nol dua) hektar berada di SWP E 
pada Blok E.1. 

 
Paragraf 6 

Zona Pariwisata 

  

 
Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f 
dengan luas 4,16 (empat koma satu enam) hektar, terdiri atas: 

a. SWP D pada Blok D.1; dan 
b. SWP E pada Blok E.1. 
 

Paragraf 7 
Zona Perumahan 

  

 
(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

g, meliputi : 
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; 

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan 
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4. 

(1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 94,84 (Sembilan puluh empat 
koma delapan empat) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan 

c. SWP C pada Blok C.2.  
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 15,41 (lima belas koma empat 
satu) hektar, terdiri atas: 
a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; 

b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 
c. SWP D pada Blok D.1; dan  

d. SWP E pada Blok E.1. 
(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,53 (empat koma lima tiga) 
hektar berada di SWP E pada Blok E.1. 
 

 
 

 



  
 

Paragraf 8 

Zona Sarana Pelayanan Umum 
  

 
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum  dengan kode SPU sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf h, meliputi: 
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 kode SPU-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12,83 (dua belas 
koma delapan tiga) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; 

b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3; 
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan 

d. SWP D pada Blok D.1. 
(3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,57 (satu koma 
lima tujuh) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; 

b. SWP B pada Blok B.2; dan 
c. SWP C pada Blok C.2. 

(4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,63 (empat koma 

enam tiga) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; 

c. SWP C pada Blok C.2; dan 
d. SWP E pada Blok E.1. 

(5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,07 (nol koma nol 

tujuh) hektar berada di SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.6. 
 

Paragraf 9 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau 
  

 
Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf i dengan 0,16 (nol koma satu enam) hektar berada di SWP A pada 
Blok A.3. 
 

Paragraf 10 
Zona Perdagangan dan Jasa 

  

 
(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf j, meliputi: 
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;  

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan 
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3. 

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 103,02 (seratus tiga koma nol 
dua) hektar, terdiri atas: 

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6; 
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; 



  
 

c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 

d. SWP D pada Blok D.1; dan 
e. SWP E pada Blok E.1. 

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,52 (enam koma lima dua) hektar 

berada di SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan 
(4) Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) 
hektar berada di SWP C pada Blok C.2. 
 

Paragraf 11 
Zona Perkantoran 

  

 
Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k 

dengan luas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 

b. SWP B pada Blok B.2 dan B.3; 
c. SWP C pada Blok C.2; dan 

d. SWP E pada Blok E.1. 
 

Paragraf 12 

Zona Peruntukan Lainnya 
  

 
(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf l, meliputi: 

a. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan 
b. sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6. 

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,92 (nol koma Sembilan dua) 

hektar berada di SWP A pada Blok A.1. 
(3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dengan luas 58,68 (lima puluh delapan koma enam delapan) 
hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;  

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;  
c. SWP D pada Blok D.1. 

d. SWP E pada Blok E.1. 
 

Paragraf 13 
Zona Transportasi 

  

 
Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m 

dengan luas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektar, terdiri atas: 
a. SWP A pada Blok A.1; dan 
b. SWP C pada Blok C.2. 

 
Paragraf 14 

Zona Pertahanan dan Keamanan 
  

 
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf n dengan luas  0,09  (nol koma nol sembilan) hektar berada di SWP 

D pada Blok D.1. 
 



  
 

BAB VI 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
  

 
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana 

Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR. 
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. ketentuan pelaksanaan KPR; dan 
b. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas. 

(3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, terdiri atas : 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 

d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas : 

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tempat 

dimana usulan program akan dilaksanakan. 
(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat 

bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima; dan/atau 
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari: 

a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah Provinsi; 

c. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau 
d. Swasta dan Masyarakat. 

(8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci 
setiap tahun dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan 

yang bervariasi sesuai kebutuhan Penyusunan program prioritas disesuaikan 
dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Kota Bima. 

(9) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi: 
a. tahap pertama pada periode 2021 – 2024; 

b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029; 
c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034; 

d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan 
e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2041. 

 
Paragraf 1 

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

  

 
(1) Pelaksanaan KKPR WP RasanaE Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (2) huruf a, terdiri atas: 

a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan 
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha. 



  
 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sistem Online 

Single Submission (OSS). 
(3) Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada 

wilayah administrasi WP RasanaE Barat dilaksanakan oleh Wali Kota. 
(4) Wali Kota menunjuk kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR. 
(5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 

diterbitkan. 
(6) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam 

pelaksanaan revisi RDTR. 

 
Paragraf 2 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 
  

 
(1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP RasanaE Barat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. program perwujudan Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan Pola Ruang. 

(2) Rincian indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP RasanaE Barat 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
 

BAB VII 

PERATURAN ZONASI 
Bagian Kesatu 

Umum 
  

 
(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;  
b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang, terutama didalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan 
ruang dibawah 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) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e 

memiliki manfaat sebagai berikut: 
a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;  
b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai 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 
  

 
(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a  meliputi: 

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) terdiri atas:  
a. aturan dasar Zona Lindung; dan  

b. aturan dasar Zona Budi Daya.  
 

  

 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. jenis kegiatan dan penggunaan lahan; dan 

b. ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan. 
(2) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas : 

a. zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 
b. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 

c. zona Cagar Budaya dengan kode CB; 
d. zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; 

e. zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR; 
f. zona Pertanian dengan kode P; 
g. zona Perikanan dengan kode IK; 

h. zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL; 
i. zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 

j. zona Pariwisata dengan kode W; 
k. zona Perumahan dengan kode R; 

l. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 
m. zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; 
n. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 

o. zona Perkantoran dengan kode KT; 
p. zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; 

q. zona Transportasi dengan kode TR; dan 
r. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 

(3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan kode I 

merupakan ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona 
atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang; 

b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan 
kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi 

dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu 

beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan 
jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang 

diusulkan dengan kode T1; 
2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, 

maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal 
dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam 

peraturan zonasi dengan kode T2;  
3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan 

telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan 

tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau 
diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dengan 

kode T3; dan 
4. pembatasan luasan kaveling suatu kegiatan di dalam zona dengan 

kode T4. 



  
 

c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B 

merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan 
persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Wali Kota, meliputi: 

1. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan 

dan dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas dengan 
kode B1; 

2. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar 
dengan kode B2;  

3. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung 

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
kode B3; dan 

4. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang 
diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat 

rekomendasi dari instansi pemerintah daerah dengan kode B4. 
d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X 

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat 
tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan 

dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di 
sekitarnya. 

(4) kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 

dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-
jenisnya pada masing-masing zona atau sub-zona, tercantum pada Lampiran 

VI dan VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini.  

 
  

 
(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

47 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan 

yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas  : 
a. KDB maksimum; 
b. KLB maksimum;  

c. KDH minimal; dan 
d. Luas kaveling minimum. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dimuat dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, tercantum pada 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali 
Kota ini. 
 

  

 
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) 

huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan 

tampilan bangunan pada suatu zona atau sub-zona terdiri atas : 
a. TB maksimum; 
b. GSB minimum; dan 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB). 
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 

Tabel Ketentuan Tata Bangunan, tercantum pada Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini. 

 
  

 
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

47 ayat (1) huruf d, terdiri atas : 

a. jalur pejalan kaki; 
b. jaringan jalan; 



  
 

c. ruang terbuka hijau; 

d. ruang terbuka non hijau; 
e. utilitas perkotaan;  

f. prasarana lingkungan; dan 
g. ketentuan lainnya yang diperlukan 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimuat dalam Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, tercantum 

pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Wali Kota ini. 
 

Paragraf 1 
Aturan Dasar Zona Lindung 

  

 
Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a 

terdiri atas : 
a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 

b. aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB; 
c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan 

d. aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM. 
 

  

 
Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 huruf a, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut: 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan embung, wisata buatan, 

wisata air, taman kota, taman kecamatan dan taman kelurahan; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan IPA-WTP, reservoir, intake, 

rumah pompa, gardu listrik, sawah, lahan pertanian kering, dan 
hortikultura. 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen; 

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan yaitu ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai 
atau sama dengan 4 (empat) meter. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu tersedianya jalan inspeksi 

dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 
 

  

 
Aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 huruf b, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut: 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan balai pertemuan dan 
pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, angkutan pariwisata, 
toko cinderamata/souvenir, pos kesehatan, balai pelatihan wisata, Gedung 

pameran, area festival wisata, gazebo, Tempat Pemakaman Umum, warung, 
kios, toko dan ruko; 



  
 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah pompa, tempat 

evakuasi sementara dan gardu listrik; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1 (satu); dan 
c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 

a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 
belas) meter; dan 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk 

lalu lintas mobil pemadam kebakaran;  
c. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat 

penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; 
d. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai 

termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 

dan  
e. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

 
Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf c, meliputi : 

a. aturan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 
b. aturan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 

c. aturan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan 
d. aturan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8. 

 
  

 
Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 huruf a, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, area 

bermain, taman hiburan, lapangan olahraga, peternakan, wisata buatan, 

taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, hortikultura, pembibitan, 
perkebunan tanaman keras, dan embung;   

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan IPA-WTP, reservoir, intake, 
polder, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, 

gardu listrik, iklan atau reklame, pusat informasi wisata, taman 
perkemahan dan wisata buatan; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalamtabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 5 (lima) persen; 

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



  
 

c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:  
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter;  dan 
b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan 

hijau ramah lingkungan. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), 
aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat 
sampah berupa bin plastic atau tong sampah yang sudah dipisahkan 

antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan 
b. faslitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan 

pos pemadam kebakaran. 
 

  

 
Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 huruf b, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan kios, warung, pedagang 

sektor informal, taman hiburan, area bermain, taman hiburan, musholla, 
lapangan, lapangan olahraga, lapangan parkir, posyandu, anjungan tunai 

mandiri, taman kecamatan dan taman kelurahan; 
c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Hidran kebakaran, IPA-WTP, 

rumah pompa, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan 
telekomunikasi, gardu listrik, IPAL, iklan atau reklame dan pusat informasi 
wisata dan wisata buatan; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 5 (lima) persen;  
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut :  
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; dan 
b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan 

hijau ramah lingkungan. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi 

fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; 
b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, 

aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat 
sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan 

antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; 
dan 

c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau 

hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka 
hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. 

 
 

 
 



  
 

  

 
Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 huruf c meliputi : 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan kios, warung, pedagang 

sektor informal, lapangan parkir, dan plasa; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan hidran kebakaran, menara 

telekomunikasi, gardu listrik dan wisata budaya; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 5 (lima) persen; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 
(empat) meter; dan 

b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan 

hijau ramah lingkungan. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi 
fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 

b. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran 
buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastic atau 
tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan 

anorganik; dan 
c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau 

hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka 
hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. 

 
  

  

Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 huruf d meliputi : 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah pompa, rumah 

tunggal, fire hydrant, reservoir pemadam kebakaran, TPS3R, taman 

kecamatan, taman kelurahan, wisata buatan, plasa, tempat parkir, taman 
bermain/rekreasi, joging track, gazebo, polder, jalur evakuasi dan 

peternakan; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah tunggal, IPAL, polder, 

tempat evakuasi sementara dan gardu listrik; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 

c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 



  
 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 
b. jalur hijau yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau 

minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; dan 
c. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan 

hijau ramah lingkungan. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. jalur inspeksi lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi 
fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; dan 

b. perluasan pengembangan tanggul sungai.   

 
  

 
Aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat huruf d, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan taman kecamatan, taman 

kelurahan, wisata buatan, pasar ikan, ruang terbuka non hijau berupa 
plasa, tempat parkir, taman bermain/rekreasi, dan jogimg track; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan gardu induk; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) 

meter; dan 
b. sempadan pantai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan 

GSB atau minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) 
meter. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma 
lima) meter; dan 

b. fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi 
dan penandaan atau rambu-rambu. 

 
Aturan Dasar Zona Budi Daya 

  

 
Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf 

b, terdiri atas: 
a. aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR; 

b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P; 
c. aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK; 
d. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL; 

e. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 
f. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W; 

g. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R; 
h. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 

i. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; 
j. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 
k. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT; 



  
 

l. aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; 

m. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR; dan 
n. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 

 
  

  
Aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 huruf a, meliputi : 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kios, dan 

warung; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan bengkel alat berat, 

pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, 
menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, gardu 
listrik, Rimba kota dan tempat pemakaman umum; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 
b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan 
c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas 
kaveling;  

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas 

kaveling; dan 
e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan; 

b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota; 
c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;  

d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar 
perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan 

e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan 
pertanian. 

 
  

  

Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
huruf b berupa aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63, meliputi : 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kios, 

warung, dan bengkel mobil; 



  
 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan bengkel alat berat, 

pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, 
menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, gardu 

listrik, rimba kota, dan tempat pemakaman umum; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini.  

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 
b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan 

c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 
(empat) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas 

kaveling; 

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas 
kaveling; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan; 
b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota; 
c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;  
d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar 

perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan 
e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan 

pertanian. 
 

  

  
Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 huruf c berupa aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2. 
 

  
  

Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kios, 
warung dan lapangan parkir; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan pergudangan, TPS3R, 

Transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, pasar ikan, dan 
wisata; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 



  
 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; 

dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
a. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota; 

b. hidran umum; dan 
c. jaringan drainase untuk air dapat masuk dan keluar ke lahan kolam ikan. 

 

  

 
Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan lapangan parkir dan halte; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan menara telekomunikasi roof 

top; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 

c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 
(empat) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; 

dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system 
pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan 
c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.  

 
  

  

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 

deret, rumah kopel, rumah kost, minimarket, toko, kios, warung, kantin 

atau pusat jajanan, jasa boga, area bermain, lapangan, lapangan olahraga, 
areal festival wisata, masjid, gereja, dan halte; 

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan ekspedisi/Jasa pengiriman, 
bengkel mobil, bengkel sepeda motor, cucian motor, bengkel las, bengkel 

elektronik, bengkel alat berat, SPBU, SPBE, pergudangan, balai 



  
 

Pengobatan/klinik/poliklinik, TPS, daur ulang sampah, penimbunan 

barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, rumah pompa, 
menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara, tempat 

evakuasi akhir, dan iklan/reklame; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 
b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 

c. KDH minimal 15 (lima belas) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 
belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling; 

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 
(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 

c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem 
pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan 
dan ketentuan; 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 

e. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri memiliki jalur 2 (dua) arah 
dan, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;  

f. tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan 
telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

g. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang 

diusahakan sendiri; 
h. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang 

diusahakan sendiri; 
i. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan 

industri; 
j. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai 

termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 

dan  
k. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. 
 

  
  

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 huruf f, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 



  
 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, tempat 

pemakaman umum, minimarket, toko, kios, warung, pedagang tanaman 
hias, pedagang informal, fotokopi, apotek, taman perkemahan, warung 

internet, jasa pemasaran property, industri kerajinan, gedung olahraga, 
masjid, gereja, lapangan parkir, pool bus, pool travel, gedung serba guna 

skala kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, studio 
keterampilan, dan halte; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, bank, koperasi, 
money charger, pegadaian, asuransi, ekspedisi/jasa pengiriman, butik, 
salon, sauna, pusat kebugaran, bengkel mobil, bengkel motor, pencucian 

kendaraan bermotor, laundry, SPBU, SPBE, pool bis, pool travel, TPS, 
reservoir, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, menara 

telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi 
akhir, dan iklan reklame; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan 
c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
c. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 

belas belas) meter; 

d. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan; 
e. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling;  

f. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 
(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling; dan 

g. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman 

lingkungan; 
c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran 

dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;  
d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan 

sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan; 
e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 
f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

g. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai 

termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 
dan  

h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 
 



  
 

  

 
Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 huruf g, meliputi: 
a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; 

b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; 
dan 

c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70  huruf a, meliputi : 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah mewah, kios, 

warung, toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, 
bakery, jasa IT, warung internet, jasa pemasaran properti, jasa hukum, 

jasa konstruksi dan konsultansi, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, apotik, 
toko cindera mata, pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, 

pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, posyandu, praktek 
dokter, praktek bidan, masjid, musholla, gereja, area bermain, taman 

bermain rekreasi, plasa, lapangan, lapangan olahraga, halte, dan keran 
kebakaran; 

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, panti asuhan, 
asrama, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa 
boga, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa 

konstruksi dan konsultansi, apotik, Balai pengobatan, posyandu, praktek 
dokter, praktek bidan, laboratorium kesehatan, kantor pemerintah skala 

kelurahan, losmen atau wisma, homestay, koperasi, anjungan tunai 
mandiri, penitipan anak, air minum isi ulang, gedung pertemuan 

lingkungan, lembaga sosial, organisasi kemasyarkatan, pendidikan dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah 
atas, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal, TPS, daur ulang 

sampah, IPAL, menara komunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi 
sementara, tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen; 

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan 
c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen. 

d. Luas kaveling minimum 60 (enam puluh) meter persegi; 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 
belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 

untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 
jalan lokal dan jalan lingkungan; 

c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret 
minimum 2 (dua) meter untuk kaveling sedang dan 3 (tiga) meter untuk 

kaveling besar dari batas kaveling; 
d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kaveling 

sedang dan 3 (tiga) meter untuk kaveling besar dari batas kaveling, bila 



  
 

bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada 

perumahan deret tidak diberlakukan; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal 

sekunder dengan lebar minimum 1.2 (satu koma dua) meter, bila 
dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk 

lalu lintas mobil pemadam kebakaran; 

d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat 

penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; 
f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan 

kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber 
air tanah;  

g. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem 

terpusat skala permukiman; dan 
h. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota. 
 

  
  

Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah mewah, kios, 
warung, tanaman hias, toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat 
jajanan, bakery, jasa IT,warung internet, jasa pemasaran properti, jasa 

hukum, jasa konstruksi dan konsultansi, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, 
apotik, toko cindera mata, PAUD/TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, 

sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, 
posyandu, praktek dokter, praktek bidan, Gedung olahraga, masjid, 

musholla, gereja, taman hiburan, area bermain, taman bermain rekreasi, 
lapangan, lapangan parkir, lapangan olahraga, halte dan keran kebakaran; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, panti asuhan, 

panti jompo, asrama, ruko, minimarket, rumahmakan, kafe, pusat jajanan, 
bakery, jasa boga, penatu, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa 

konstruksi dan konsultansi, salon, apotek, balai pengobatan, posyandu, 
praktek dokter, praktek bidan, gedung olahraga, laboratorium kesehatan, 

kantor pemerintah, swasta skala pelayanan kelurahan, kantor kecamatan, 
losmen atau wisma, homestay, koperasi, anjungan tunai mandiri, penitipan 
anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, air minum isi ulang, gedung 

pertemuan lingkungan, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, 
PAUD/TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, sekolah terpadu, pesantren, 

pendidikan non formal, kursus keterampilan, industri makanan, minuman 
dan kerajinan, TPS, daur ulang sampah, pengolahan limbah khusus IPAL 

komunal, menara komunikasi, gardu listrik, reservoir, rumah pompa, 
tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

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



  
 

c. KDH minimal 15 (lima belas) persen. 

d. Luas kaveling minimum 110 (seratus sepuluh) meter persegi; 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 
(delapan) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan ; 
c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret 

minimum 2 (dua) meter untuk kaveling sedang dan 3 (tiga) meter untuk 

kaveling besar dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kaveling 

sedang dan 3 (tiga) meter untuk kaveling besar dari batas kaveling, bila 
bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada 

perumahan deret tidak diberlakukan; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan local 
sekunder dengan lebar mininujm 1,2 (satu koma dua) meter, bila 

dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 

c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk 
lalu lintas mobil pemadam kebakaran; 

d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat 
penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; 

f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan 
kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber 

air tanah; dan 
g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi : 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah deret, kios, warung, 

tanaman hias, toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, 
bakery, jasa IT, warung internet, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, apotik, 

toko cinderamata, pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, 
pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, posyandu, praktek 

dokter, praktek bidan, gedung olahraga, masjid, musholla, gereja, taman 
hiburan, area bermain, taman bermain rekreasi, lapangan, lapangan 

parkir, lapangan olahraga, halte, keran kebakaran, tanaman hortikultura, 
dan pembibitan; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, panti asuhan, 
panti jompo, asrama, Ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat 
jajanan, bakery, jasa boga, penatu, salon, apotik, balai pengobatan, 

posyandu, praktek dokter, praktek bidan, gedung olahraga, laboratorium 
kesehatan, kantor pemerintah, swasta skala pelayanan kelurahan, kantor 

kecamatan, losmen atau wisma, homestay, kopersi, anjungan tunai 
mandiri, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, air minum 

isi ulang, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial, organisasi 



  
 

kemasyarkatan, pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, pesantren, 
pendidikan non formal, kursus keterampilan, industri makanan, minuman 

dan kerajinan, TPS, daur ulang sampah, penimbunan barang bekas, 
pengolahan limbah khusus IPAL komunal, menara komunikasi, gardu 

listrik, reservoir, rumah pompa, tempat evakuasi sementara dan tempat 
evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

d. Luas kaveling minimum 160 (seratus enam puluh) meter persegi; 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 

(delapan) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 

untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 
jalan lokal dan jalan lingkungan; 

c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret 
minimum 2 (dua) meter untuk kaveling sedang dan 3 (tiga) meter untuk 
kaveling besar dari batas kaveling; 

d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kaveling 
sedang dan 3 (tiga) meter untuk kaveling besar dari batas kaveling, bila 

bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada 
perumahan deret tidak diberlakukan; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal 

sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur 
sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk 

lalu lintas mobil pemadam kebakaran; 
d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat 

penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; 
f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan 

kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber 
air tanah;  

g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. 
 

  

 
Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, meliputi : 

a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode 

SPU-1; 
b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan 

kode SPU-2;  
c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan 

kode SPU-3; dan 
d. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode 

SPU-4. 



  
 

 

  
  

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. Pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 

sewa, rumah dinas, asrama dan kantor pemerintahan pusat,  provinsi, 

kabupaten, kecamatan dan desa, teater tebuka, supermarket, minimarket, 
toko, kios, ruko, warung, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery,  jasa 

IT, warung internet, fotokopi, area bermain, taman bermain rekreasi, plasa, 
gedung parkir, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, mall/plaza dan 

perbelanjaan, pedagang sektor informal, tanaman hias, percetakan, foto 
copy, pasar tradisional, dan halte; 

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan hotel, losmen, pegadaian, 

taman hiburan, biro perjalanan wisata, koperasi, bank, anjungan tunai 
mandiri, lembaga sosial dan kemasyarakatan, studio keterampilan, pool 

bus, pool angkutan kota, pool travel, SPBU, SPBE, TPS, reservoir, rumah 
pompa, sumur resapan, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat 

evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, IPAL, area bermain, lapangan 
parkir, reklame, wisata air, wisata budaya, dan wisata buatan; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalamtabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 16 
(enam belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter 
dari batas kaveling; 

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 
(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter 
dari batas kaveling; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik; 

c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem 
pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan 
dan ketentuan; 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 

e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan 
limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;  



  
 

f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang 

diusahakan sendiri; 
g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; 

h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai 
termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 

dan  
i. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

  

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode 
SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. Pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 

dinas, asrama pelajar dan kantor kecamatan dan kantor kelurahan atau 

desa, rumah kost, minimarket, kios, warung, toko, ruko,  pusat jajanan, 
jasa IT, warung internet, fotokopi, area bermain, taman bermain rekreasi, 

plasa, pasar tradisional, pedagang sektor informal, tanaman hias, 
percetakan, dan foto copy; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan koperasi, anjungan tunai 
mandiri, balai pertemuan, pegadaian, TPS, sumur resapan, menara 
telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara, tempat evkuasi 

akhir, IPAL, area bermain dan lapangan parkir, reklame,  wisata air, wisata 
budaya dan wisata buatan; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
c. KDH minimal 15 (lima belas) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 

belas) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 

untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 

meter dari batas kaveling; 
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman taman lingkungan; 

c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem 
pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan 

dan ketentuan; 
d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 



  
 

e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan 

limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang 
diusahakan sendiri; 

g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; 
h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai 

termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 
dan  

i. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode 

SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. Pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kantor 

pemerintahan kelurahan atau desa, pendidikan menengah pertama, 
pendidikan menengah atas, pesantren, kios, warung, toko, ruko, pedagang 

informal, pusat jajanan, fotokopi, area bermain, pasar tradisional, lapangan 
parkir, dan taman bermain rekreasi; 

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan koperasi, anjungan tunai 

mandiri, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial organisasi 
kemasyarakatan, studio keterampilan, TPS, reservoir, sumur resapan, 

rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi 
sementara, tempat evakuasi akhir, area bermain, lapangan parkir, IPAL, 

dan reklame; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 
b. KLB maksimum  1,2 (satu koma dua); dan 

c. KDH minimal 15 (lima belas) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 

(delapan) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 

untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 
jalan lokal dan jalan lingkungan; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 
(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter 

dari batas kaveling; 
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter 

dari batas kaveling; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman taman lingkungan; 
c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; 



  
 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 
e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan 

limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang 
diusahakan sendiri; 

g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai 
termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 
dan  

h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 
 

  
  

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalamtabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. Pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kantor 
pemerintahan kelurahan atau desa, pendidikan menengah pertama, 

pendidikan menengah atas, pesantren, kios, warung, toko, ruko, pedagang 
informal, pusat jajanan, fotokopi, area bermain, gedung olahraga, dan 
masjid; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan koperasi, anjungan tunai 
mandiri, lembaga sosial organisasi kemasyarakatan, studio keterampilan, 

TPS, reservoir, sumur resapan, rumah pompa, menara telekomunikasi, 
gardu listrik, tempat evakuasi sementara, tempat evkuasi akhir, IPAL, area 

bermain, lapangan parkir, dan reklame; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 
b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan 

c. KDH minimal 15 (lima belas) persen. 
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 

(delapan) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 

untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 
jalan lokal dan jalan lingkungan; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 
(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter 

dari batas kaveling; 
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter 

dari batas kaveling; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman taman lingkungan; 
c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; 



  
 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 
e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan 

limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang 
diusahakan sendiri; 

g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai 
termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 
dan  

h. penyediaan akses bagi penyandang cacat 
 

  
  

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf i meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, kios, 
warung, tanaman hias, pedagang sektor informal, taman hiburan, dan 

lapangan parkir; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan area bermain dan lapangan 

olahraga; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran  VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas kaveling; 
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas kaveling. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 

c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; 

dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut  : 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 
pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan; dan  
d. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

 
Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf j, meliputi: 

a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-
1; 

b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; 
dan 



  
 

c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-

3. 
 

   

 
Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 
deret, rumah mewah, rumah menengah, rumah sederhana, kios, warung, 

pasar tradisional dan pedagang informal, game center, perguruan tinggi 
atau akademi, pendidikan informal, lembaga sosial atau organisasi 
kemasyarakatan, studio Keterampilan, pusat pengembangan kebudayaan, 

gedung olahraga, gedung pameran, balai pengobatan, praktek dokter, 
praktek bidan, mesjid, gereja, dan area bermain/play ground, taman 

bermain rekreasi, terminal, dan titik transit; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, teater terbuka, 

taman hiburan, nengkel mobil, bengkel motor, bengkel las, bengkel alat 
berat, salon mobil, pencucian kendaraan bermotor, penitipan anak, 
penitipan hewan, jasa riset, pengembangan IPTEK, laboratorium kesehatan, 

IPAL, sumur resapan, terminal dan titik transit, pool bus, pool angkutan 
kota dan pool travel, TPS, daur ulang sampah, rumah pompa, menara 

telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, tempat 
evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen; 

b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan 
c. KDH minimal 10  (sepuluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 8 (lima) lantai atau sama dengan 32 (tiga 

puluh dua) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBBB) untuk perdagangan dan 

jasa tunggal, kopel dan deret minimum 3 (tiga) meter;  
d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 3 (tiga) meter; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 

c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan 
sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai 

kebutuhan atau standar; 
d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem 
pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;  
f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai 

termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 
dan  

g. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 



  
 

  

  
Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalamtabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 
deret, rumah kost, rumah mewah, rumah menengah, rumah sederhana, 
kios, warung, pedagang informal, permainan ketangkasan, game center, 

Perguruan tinggi atau akademi, pendidikan informal, balai pertemuan dan 
pameran, lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan, studio 

Keterampilan, pusat pengembangan kebudayaan, gedung olahraga, gedung 
pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung serba guna, 

balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, mesjid, gereja, dan area 
bermain/play ground, taman bermain rekreasi, plasa, dan terminal dan 
titik transit; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat,  supermarket 
dan mall/plaza, teater terbuka, taman hiburan, bengkel mobil, bengkel 

motor, bengkel las, bengkel alat berat, salon mobil, pencucian kendaraan 
bermotor, sauna, penitipan anak, penitipan hewan, jasa riset, 

pengembangan IPTEK, kantor pemerintah kabupaten, kecamatan, 
kelurahan atau desa, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, 
industri mebel, laboratorium kesehatan, IPAL, sumur resapan, terminal 

dan titik transit, pool angkutan kota, pool travel, TPS, daur ulang sampah, 
penimbunan barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, 

menara telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, 
tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen; 

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan 
c. KDH minimal 10  (sepuluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 5 (lima) lantai atau sama dengan 20 (dua 

puluh) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk perdagangan dan jasa tunggal, kopel 

dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kaveling sedang dan 3 (tiga) meter 
untuk kaveling besar dari batas kaveling;  

d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kaveling 
sedang dan 3 (tiga) meter untuk kaveling besar dari batas kaveling, bila 
bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada 

perumahan deret tidak diberlakukan; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan 

sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai 
kebutuhan atau standar; 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 



  
 

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan  
g. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, meliputi: 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, rumah 

deret, rumah kost, rumah menengah, rumah sederhana losmen atau 
wisma, home stay, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial atau 
organisasi kemasyarakatan, kios, warung, pasar tradisional, pedagang 

informal, jasa hiburan permainan ketangkasan, kafe, bakery, balai 
pengobatan, praktek doktek, praktek bidan, area bermain/play ground, 

gedung parkir, dan halte; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah adat, bank, tempat 

penukaran mata uang, pegadaian, asuransi, sewa guna usaha, jasa 
pengiriman, jasa IT, bengkel mobil, bengkel motor, bengkel las, salon mobil, 
pencucian kendaraan bermotor, bengkel elektronik, dan bengkel mebel, 

penitipan anak, penitipan hewan, IPAL, sumur resapan, studio foto, 
percetakan, jasa periklanan, jasa sewa tenda, pelaminan dan karangan 

bunga, butik, pusat kebugaran, TPS, daur ulang sampah, penimbunan 
barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, menara 

telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, tempat 
evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran  VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
c. KDH minimal 15  (lima belas) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 
belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan; 
c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk perdagangan dan jasa tunggal, kopel 

dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kaveling sedang dan 3 (tiga) meter 

untuk kaveling besar dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kaveling 

sedang dan 3 (tiga) meter untuk kaveling besar dari batas kaveling, bila 
bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada 

perumahan deret tidak diberlakukan; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk 

lalu lintas mobil pemadam kebakaran; 



  
 

d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan  
g. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

  

Aturan dasar Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 huruf k, meliputi : 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan pusat jajan, warung, kios, 

pedagang sektor informal, anjungan tunai mandiri, area bermain, lapangan 

olahraga, lapangan, plasa, masjid, lapangan parkir, dan halte; 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan rumah dinas, asrama 

koperasi, penitipan anak, balai pengobatan, gedung pertemuan lingkungan, 
gedung pertemuan kecamatan, balai pertemuan dan pameran, pusat 

pengembangan kebudayaan, gedung parkir, TPS, IPA-WTP, reservoir 
pemadam kebakaran, reservoir air minum, rumah pompa, menara 
telekomunikasi atap bangunan, pusat transmisi jaringan telekomunikasi, 

gardu listrik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, dan iklan 
atau reklame; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 80 (delapan puluh ) persen; 

b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 5 (tiga) lantai atau sama dengan 20 (dua 

puluh) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 

meter dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling; dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 
dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem 

pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan 

dan ketentuan; 
d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 



  
 

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai 
termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 

dan  
g. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 
  

 
Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf l, meliputi : 

a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah dengan kode PL-4; 
dan 

b. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6. 

 
  

  
Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah dengan kode PL-4 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 

yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 
b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan lapangan parkir; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan menara telekomunikasi roof 
top, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 
b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;  

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; 
dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 

a. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 
pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 

b. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan. 
 

  

 
Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 huruf b, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan toko, kios, warung, ruko, 
lapangan parkir, gedung parkir, dan halte; 



  
 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan menara telekomunikasi roof 

top, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri mebel, 
industri bahan bangunan, TPS, daur ulang sampah, reservoir pemadam 

kebakaran, reservoir air minum, rumah pompa, menara telekomunikasi 
atap bangunan, pusat transmisi jaringan telekomunikasi, gardu listrik, 

tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, dan iklan atau 
reklame; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
c. KDH minimal  20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 

(empat) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikalirumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;  

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; 
dan 

e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku. 
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 

a. jalur pejalan kaki dengan tipe side walk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 

c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan. 
 

  

 
Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 huruf m, meliputi: 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut: 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah dinas, kantor 

pemerintah pusat, provinsi dan kota, minimarket, toko, kios, ruko, warung, 
rumah makan, kafe, pusat jajanan atau kantin, bakery, dan hotel;  

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan biro perjalanan wisata, 
koperasi, bengkel mobil, pergudangan, TPS, reservoir pemadam kebakaran 

dan air minum, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, 
tempat sevakuasi sementara, tempat evakuasi, dan iklan atau reklame; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 

a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 
belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 



  
 

(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 

meter dari batas kaveling;  
d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 

meter dari batas kaveling; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti  SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 

b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran 

dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;  
d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan 

sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan; 

e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 
f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan  
h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 

  

 
Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf n, meliputi: 
(1) Ketentuankegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut : 

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan rumah tunggal, minimarket, 
toko, kios, warung, ruko, rumah makan, kafe, kantin atau pusat jajanan, 

warung internet, apotik, fotokopi, anjungan tunai mandiri, pendidikan usia 
dini, pendidikan dasar, masjid, gereja, pura, vihara, area bermain, plasa, 
lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan parkir, dan halte; 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan asrama, koperasi, penitipan 
anak, balai pengobatan, pergudangan, TPS, reservoir air minum dan 

pemadam kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, 
tempat evakuasi akhir, dan iklan atau reklame; dan 

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  sebagai berikut : 
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua 

belas belas) meter; 

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter 
untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk 

jalan lokal dan jalan lingkungan; 
c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 
meter dari batas kaveling;  



  
 

d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 

(dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 
(satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) 

meter dari batas kaveling; dan 
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma 

dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; 
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; 
c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran 

dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;  
d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan 

sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan; 

e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; 

f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem 

pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;  

g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan  
h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 

 

Paragraf 3 

Ketentuan Khusus 

  

 
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, 
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan 
pada zona/sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan dengan 

fungsi zona/sub-zona lainnya, meliputi: 
a. kawasan rawan bencana;  

b. tempat evakuasi bencana; dan 
c. kawasan sempadan. 

 
  

 
(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a 

merupakan kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. 

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi pantai; 
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;  
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami; dan 

d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa. 
(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi pantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir terjadinya bencana; dan 

b. larangan adanya lahan terbangun pada kawasan yang berhubungan 
langsung dengan batas bibir pantai.  

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana 

banjir; 
b. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan 

c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi 
lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir. 



  
 

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. menyediakan ruang jalur evakuasi; 

b. menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir terjadinya bencana; 
 

c. larangan adanya lahan terbangun pada kawasan yang berhubungan 
langsung dengan batas bibir pantai; dan 

d. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi 
lantai dasar bangunan setinggi muka air. 

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d terdapat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan 

b. menyediakan ruang terbuka yang terletak di kawasan yang memiliki elevasi 
yang tinggi. 

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

  

 
(1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b 

merupakan kawasan yang bertampalan dan atau difungsikan sebagai tempat 
evakuasi bencana terhadap zona ruang terbuka hijau, zona perkantoran dan 

zona sarana pelayanan umum. 
(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara 

dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju 

tempat evakuasi; 
b. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan 

c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi 
lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir. 

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

  

 
(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c 

merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, 
situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang 

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi. 
(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi; dan 

b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi 
lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir. 

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
 

 
 



  
 

Paragraf 2 

Ketentuan Pelaksanaan 

  

 
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g, 

terdiri atas: 
a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; 
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsetif; dan 

c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan 
peraturan zonasi.  

 
  

 
(1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 

huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk 

menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan 
massa Ruang yang ditetapkan dalam RDTR. 

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
c. perubahan penggunaan lahan; 

d. perubahan intensitas pemanfaatan lahan; 
e. perubahan ketentuan tata masa bangunan; 

f. perubahan ketentuan prasarana minimum; dan 
g. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan 

keseluruhan Blok. 
(3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi; 

b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan 
pelaksanaanya; 

c. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang 
besar bagi lingkungan; dan/atau 

d. terjadi kondisi force majeure yang berupa bencana alam luar biasa dan 
kejadian perang. 

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. kajian AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL; dan 
b. persetujuan masyarakat sekitar. 

(6) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

. 
  

 
(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap 

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu 
didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif 
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal 

berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 
(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diberikan oleh: 
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan 

c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 



  
 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif 
dan disinsentif. 

 
  

 
(1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c merupakan 

ketentuan yang berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan 
sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh 

sesuai dengan prosedur yang benar. 
(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan 

Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan konfirmasi 

KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan; 
b. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan 

Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan kemampuan 
pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak 

atas tanah dan/atau surat keterangan lurah, dapat diberikan konfirmasi 
KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh warga yang 
berbatasan langsung dengan kaveling lahan; dan 

c. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan 
Zonasi yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi 

dengan maksud dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan 
Peraturan Zonasi dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau 

pengguna lahan. 
(3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Ketiga 

Teknik Pengaturan Zonasi 

  

 
Teknik pengaturan zonasi meliputi: 

a. Bonus zoning dengan kode b; 
b. Zona banjir dengan kode i. 

c. Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k. 
 

  

 
(1) Bonus zoning dengan kode b sebagaiamana dimasksud dalam Pasal 98 ayat (1) 

huruf a merupakan ketentuan yang memberikan izin kepada pengembang 
untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, 

dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan 
sarana publik tertentu. 

(2) Bonus zoning dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 
untuk: 
a. Sub-Zona Perdagangan jasa skala WP dengan kode K-2; 

b. Zona Perkantoran dengan kode KT; 
c. Sub-Zona Pegudangan dengan kode PL-6; 

d. Zona Pembangiktan Tenaga Listrik dengan kode PTL ; 
e. Sub Zona Pelayanan Umum skala kecamatan dengan kode SPU-3; dan 

f. Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4. 



  
 

(3) Bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi 

menyediakan fasilitas publik antara lain: 
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik; 

b. menyediakan infrastruktur; 
c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan angkutan umum; 
d. menyediakan ruang untuk sempadan pantai; 

e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar jalur 
jalanpejalan kaki publik dengan persyaratan teknis sebagai berikut: 
1) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;  

2) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses; dan 
3) terbuka untuk umum; dan 

4) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki 
yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari 

sarana sistem angkutan umum massal.  
f. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah  

ditetapkan oleh Pemerintah. 

(4) Bonus zoning untuk Perdagangan dan jasa di sepanjang koridor diberikan 
pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) dengan kompensasi berupa: 
a. penambahan pajak bumi dan bangunan dengan perhitungan berdasarkan 

luas lantai yang dibangun dikali dengan harga tanah dan bangunan; dan 
b. apabila bangunan eksisting dapat menyediakan dan/atau 

mempertahankan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) maka pemilik lahan 

dan bangunan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa keringanan 
Pajak Bumi Bangunan.  

 
  

 
(1) TPZ zona banjir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) huruf b, 

merupakan ketentuan pemanfaatan ketentuan ruang pada kawasan rawan 

banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian.  
(2) TPZ zona banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada 

Zona Cagar Budaya dengan kode CB. 
(3) Ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir tinggi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) mengatur kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut: 
a. pertampalan pada kawasan rawan bencana banjir tinggi diatur dengan 

ketentuan bahwa kegiatan yang pada aturan dasar memiliki ketentuan 

kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan (I), diizinkan bersyarat (B), dan 
diizinkan terbatas (T) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. konstruksi bangunan tahan banjir; 
2. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana; 

3. penyediaan sistem peringatan dini; 
4. pengembangan ruang terbuka hijau; 
5. kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan dengan tidak 

mengubah bentang lahan yang ada; 
6. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi; 

dan 
7. Semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat: 

a) konstruksi bangunan tahan banjir; 
b) dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih atau dengan 

elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan 

c) KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima puluh) persen.  
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat 

dengan kode B serta kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan 
terbatas dengan kode T berlaku ketentuan yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) huruf a; dan 



  
 

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) pada zona 

atau sub-zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir 
meliputi fasilitas yang berisiko tinggi, seperti industri B3, penjara, rumah 

sakit, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya. 
 

  

 
(1) TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 104 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan pemanfaatan 
ketentuan ruang pada kawasan sempadan sungai untuk mengendalikan 

pembangunan pada sempadan sungai yang di relokasi.  
(2) TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan pada:  
a. Zona Sempadan Sungai dengan kode SS; dan 
b. Zona Cagar Budaya dengan kode CB. 

(3) Bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan sesuai dengan 
peraturan daerah tentang RTRW Kota Bima. 

BAB VIII 

KELEMBAGAAN 

  

 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di WP 

RasanaE Barat, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang. 
(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Wali 

Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP 
RasanaE Barat. 

(3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah;  

b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas arahan Wali 
Kota; 

c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas 
arahan Wali Kota; dan 

d. Tokoh masyarakat ditunjuk oleh Wali Kota. 
(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 penunjukkan oleh Wali Kota. 
(5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(3) berakhir apabila: 
a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; dan 
c. keanggotaannya dicabut. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

  

 
(1) Jangka waktu RDTR WP RasanaE Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan 

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR 

WP RasanaE Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 
periode 5 (lima) tahunan. 

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 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 daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 
(4) Peraturan Wali Kota tentang RDTR WP RasanaE Barat tahun 2021-2041 

dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi 

Kehutanan pada bagian WP yang kawasan hutannya belum disepakati pada 
saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, rencana dan album peta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan 
kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi 

Kehutanan. 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
  

 
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: 
a. Semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang 

telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum 
diganti berdasarkan peraturan Wali Kota ini. 

b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah 
dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini, tetap 

berlaku sesuai dengan masa berlakunya. 
c. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini: 

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan 
dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota 

ini; 
2. 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 Wali Kota ini; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi 

Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, atas izin 
yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 

sebagai akibat 
4. pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
 
d. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Wali Kota ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam 
RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan 

ketentuan Peraturan Wali Kota ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan 
ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan 
dalan Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

 























































 



















 

























 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALI KOTA BIMA 

NOMOR       TAHUN 2021  

TENTANG TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN RASANAE BARAT TAHUN 2021 - 2041 

 

Zona Sub Zona Kode KDB Maksimum (%) KLB Maksimum KDH Minimum (%) 

Zona Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat PS 10 0,2 80 

Zona Cagar Budaya Cagar Budaya CB 50 1 40 

  Rimba Kota RTH-1 5 0.05 85 

Ruang Terbuka Hijau Taman Kota RTH-2 5 0.05 85 

 Pemakaman RTH-7 5 0.05 80 

Jalur Hijau RTH-8 10 0,2 80 

zona Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove EM 10 0,2 80 

Perkebunan Rakyat Perkebunan Rakyat KR 10 0,1 90 

Pertanian Perkebunan  P-3 10 0,1 90 

Perikanan Perikanan Budidaya IK-2 20 0,2 20 

Pembangkit Tenaga Listrik Pembangkit Tenaga Listrik PTL 20 0,2 20 

Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri KPI 60 1,8 15 

Pariwisata Pariwisata W 50 1,5 30 

  
Perumahan 
  

Kepadatan Tinggi R-2 80 2,4 10 

Kepadatan Sedang R-3 60 1,6 15 

Kepadatan Rendah R-4 50 1 20 

Sarana Pelayanan Umum 

SPU Skala Kota SPU-1 60 2,4 20 

SPU Skala Kecamatan SPU-2 60 1,8 15 

SPU Skala Kelurahan SPU-3 60 1,2 15 

SPU Skala RW SPU-4 60 1,2 15 

Ruang Terbuka Non Hijau Ruang Terbuka Non Hijau RTNH 20 0,2 20 

  Skala Kota K-1 70 3 10 

Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 80 2,4 10 

  Skala SWP K-3 80 1,8 15 

Perkantoran Perkantoran KT 80 1,8 20 

Zona Peruntukan Lainnya 
IPAL PL-4 20 0,2 20 

Pergudangan PL-6 60 0,2 20 

Transportasi Transportasi TR 40 1,2 20 

Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan HK 60 1,8 20 

 

 

 

 



LAMPIRAN VIII 

PERATURAN WALI KOTA BIMA 

NOMOR       TAHUN 2021  

TENTANG TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN 

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN RASANAE BARAT TAHUN 2021 - 2041 

 

Zona Sub Zona Kode 
Luas Kaveling 

Minimum (m2) 

Tinggi Bangunan  

(m) 

Jumlah Lantai 

Maksimal 

Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) 
Jarak Bangunan Belakang (JBB) Jarak Bebas Samping (JBS) 

Zona Perlindungan Setempat 
Perlindungan 

Setempat 
PS   4 1 -‐- -‐- -‐- 

Zona Cagar Budaya Cagar Budaya CB   12 3 

1/2 Rumija+1 m untuk jalan 

arteri dan kolektor dan 1/2 

Rumija untuk jalan lokal dan 

lingkungan 

-‐- -‐- 

  Rimba Kota RTH-1   4 1 -‐- -‐- -‐- 

Ruang terbuka Hijau 

  

Taman Kota RTH-2   4 1 -‐- -‐- -‐- 

Pemakaman RTH-7   4 1 -‐- -‐- -‐- 

Jalur Hijau RTH-8       

Zona Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove EM   4 1 

1/2 rumija +1 m untuk 

sempadan pantai dibatasi 

jalan umum  

-‐- -‐- 

Perkebunan Rakyat Perkebunan Rakyat KR   4 1 1/2 Rumija+1 m Minimal 20 m Minimal 20 m 

Pertanian  Perkebunan  P-3   4 1 1/2 Rumija+1 m Minimal 20 m Minimal 20 m 

Perikanan Perikanan Budidaya IK-2   4 1 1/2 Rumija+1 m Minimal 5 m Minimal 5 m 

Pembangkit Tenaga Listrik 
Pembangkit tenaga 

Listrik 
PTL   4 1 1/2 Rumija+1 m Minimal 5 m Minimal 5 m 

Kawasan Peruntukan Industri 
Kawasan Peruntukan 

Industri 
KPI   12 3 1/2 Rumija+1 m 

bangunan berlantai 1 (satu) 

minimum 2 (dua) meter dan 

setiap kenaikan satu lantai 

bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai 

jarak bebas terjauh minimum 4 

(empat) meter dari batas kaveling; 

bangunan berlantai 1 (satu) 

minimum 2 (dua) meter dan 

setiap kenaikan satu lantai 

bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai 

jarak bebas terjauh minimum 4 

(empat) meter dari batas 

kaveling 

 Pariwisata Pariwisata W   12 3 

1/2 Rumija+1 m untuk jalan 

arteri dan kolektor dan 1/2 

Rumija untuk jalan lokal dan 

lingkungan 

bangunan berlantai 1 (satu) 

minimum 2 (dua) meter dan 

setiap kenaikan satu lantai 

bangunan gedung ditambah 2 

(dua) meter sampai mencapai 

jarak bebas terjauh minimum 4 

(empat) meter dari batas kaveling 

bangunan berlantai 1 (satu) 

minimum 2 (dua) meter dan 

setiap kenaikan satu lantai 

bangunan gedung ditambah 1 

(satu) meter sampai mencapai 

jarak bebas terjauh minimum 4 

(empat) meter dari batas 

kaveling 







 
















