
 

 

BUPATI TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 

NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BALARAJA 

TAHUN 2021-2041 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANGERANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup 

yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang 

harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai 

satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis; 

b. bahwa perkembangan pembangunan yang sangat 

dinamis  di kawasan Balaraja memerlukan penataan 

ruang yang baik melalui rencana detail tata ruang; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan 

Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja rencana detail tata ruang 

perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 

d.bahwa berdasarkan… 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail 

Tata Ruang Wilayah Perencanaan Balaraja Tahun 

2021-2041; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Daam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan 

Kabupaten Subang Dengan Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 4. Undang-Undang Nomor 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 Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.Undang-Undang… 
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 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 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan 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); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

8. 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); 

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 101); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi 

Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 

11.Peraturan Menteri… 
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11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis 

Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana 

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-

2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2017 Nomor 69); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 

2009 Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 

2019-2023 (Lembaran Daerah Kabpaten Tangerang 

Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Nomor 0119); 

 

15.Peraturan Daerah 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 

Nomor 0920); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 

RUANG WILAYAH PERENCANAAN BALARAJA 

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021-2041. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan  Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5.Ruang… 
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5. 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. 

6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola 

Ruang. 

7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan Ruang. 

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses 

untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang 

yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 

Tata Ruang. 

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang 

sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta 

pembiayaannya. 

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya 

untuk mewujudkan tertib tata ruang. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata 

Ruang. 

12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya 

disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci 

tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi 

kabupaten/kota. 

13. 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. 

14.Pola Ruang… 
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14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang 

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budi daya. 

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional. 

16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat 

WP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai 

dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam 

RTRW kabupaten/kota. 

17. Sub-Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut 

Sub-WP adalah bagian dari WP yang dibatasi 

dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 

18. 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. 

19. Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan 

garis dan lambang. 

20. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, 

dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP 

dan/atau regional.  

21. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya 

disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, 

sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-

WP. 

22.Pusat Lingkungan… 
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22. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL 

adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau 

administrasi lingkungan permukiman kecamatan 

dan/atau kelurahan dan/atau dan rukun warga. 

23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, 

dan Jalan kabel. 

24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas 

jalan yang saling menghubungkan dan mengikat 

pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang 

berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hubungan hierarki. 

25. Jalan Bebas Hambatan yang selanjutnya disebut 

Jalan Tol adalah Jalan umum untuk lalu lintas 

menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara 

penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang 

serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan. 

26. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna antarpusat 

kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan Wilayah. 

27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat 

kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, 

atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan 

lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. 

28.Jalan Lokal… 
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28. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang 

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan 

seterusnya sampai ke perumahan. 

29. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang 

menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam 

kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan 

kawasan perdesaan. 

30. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang 

selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga 

listrik yang menggunakan kawat telanjang 

(konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 

230 kV sesuai dengan standar bidang 

ketenagalistrikan. 

31. Saluran Udara Tegangan Menengah yang 

selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga 

listrik yang menggunakan kawat telanjang 

(penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV 

sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 

32. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya 

disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang 

menggunakan kawat (penghantar) di udara 

bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt 

sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 

33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 

disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

34. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang 

selanjutnya disingkat TPST adalah tempat 

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

35.Instansi Pengolahan… 
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35. Instalasi yang selanjutnya disingkat IPAL adalah 

rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, 

pengolahan utama, pengolahan kedua dan 

pengolahan tersier bila diperlukan beserta 

bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan 

untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai 

standar kualitas tertentu. 

36. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang 

selanjutnya diangkat IPLT adalah IPAL yang 

dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur 

tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan 

Setempat. 

37. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya 

disingkat TES adalah ruang penyelamatan diri 

(escape building) dan berfungsi sebagai tempat 

berkumpul (assembly point) penduduk yang akan 

melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir. 

38. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat 

TEA adalah berupa ruang/bangunan evakuasi yang 

merupakan tempat penampungan penduduk di 

kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati 

untuk jangka waktu tertentu. TEA bisa digunakan 

untuk semua jenis bencana 

39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki 

fungsi dan karakteristik spesifik.  

40. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang 

memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang 

merupakan pendetailan dari fungsi dan 

karakteristik pada Zona yang bersangkutan. 

41.Sub-Zona… 

 

 

 

 

 

 



-11- 
 

 

41. Sub-Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat 

Sub-Zona BA adalah bagian dari air permukaan 

yang mencakup seluruh bagian aliran air dari batas 

pertemuan air dan daratan. 

42. Sub-Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya 

disingkat Sub-Zona PS adalah peruntukan ruang 

yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, 

kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan 

sekitar mata air. 

43. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut 

Sub-Zona RTH-2 adalah Lahan terbuka yang yang 

berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan 

rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan 

untuk melayani penduduk satu kota atau bagian 

Wilayah kota. 

44. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang 

ditujukan untuk melayani penduduk satu 

kecamatan. 

45. Sub-Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya 

disebut Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang 

ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, 

khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga 

masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di 

lingkungan RW tersebut. 

46. Sub-Zona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya 

disebut Sub-Zona RTH-6 adalah taman yang 

ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 

1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan 

sosial di lingkungan RT tersebut. 

47.Sub-Zona… 
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47. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disingkat 

Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka 

hijau yang berfungsi utama sebagai tempat 

penguburan jenazah. Selain itu juga dapat 

berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat 

pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta 

iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi 

sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan 

sebagai sumber pendapatan.  

48. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut 

Sub-Zona RTH-8 adalah zona yang diperuntukan 

bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur 

kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di 

bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan 

tanaman peneduh dan tanaman hias lokal. 

49. Sub-Zona Badan Jalan yang selanjutnya disingkat 

Sub-Zona BJ adalah bagian jalan yang meliputi 

seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. 

50. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya 

disingkat Sub-Zona P-1 adalah peruntukan ruang 

yang dikembangkan untuk menampung kegiatan 

yang berhubungan dengan pengusahaan 

mengusahakan tanaman tertentu pertanian, baik 

pertanian lahan kering, maupun pertanian lahan 

basah. 

51. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona PTL adalah 

peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan 

kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan 

perekonomian. 

52.Sub-Zona… 
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52. Sub-Zona Transportasi yang selanjutnya disebut 

Sub-Zona TR adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 

dikembangkan untuk manampung fungsi 

transportasi dalam upaya untuk mendukung 

kebijakan pengembangan sistem transportasi yang 

tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi 

transportasi darat, udara, dan perairan. 

53. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona KPI adalah 

bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

54. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi yang 

selanjutnya disingkat Sub-Zona R-1 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat 

tinggal atau hunian dengan perbandingan yang 

besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas 

lahan. 

55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang yang 

selanjutnya disingkat Sub-Zona R-2 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat 

tinggal atau hunian dengan perbandingan yang 

hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah 

dengan luas lahan. 

56. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota yang 

selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU-1 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang dikembangkan untuk 

melayani peduduk skala kota. 

57.Sub-Zona… 
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57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala 

Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sub-Zona 

SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan 

untuk melayani peduduk skala kecamatan. 

58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala 

Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-Zona 

SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan 

untuk melayani peduduk skala kelurahan. 

59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang 

selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU-4 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang dikembangkan untuk 

melayani penduduk skala RW. 

60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang difungsikan untuk 

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, 

tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 

pelayanan kota. 

61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang difungsikan untuk 

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, 

tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 

pelayanan WP. 

62.Sub-Zona… 

 

 

62. Sub-Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut 

Sub-Zona KT adalah peruntukan ruang yang 
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merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 

difungsikan untuk pengembangan kegiatan 

pelayanan pemerintahan dan tempat 

bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi 

dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 

63. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona C-1 adalah zona 

yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau 

perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki 

akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang 

terhubung dengan jaringan transportasi massal 

dan jalur penghubung antar bangunan, didukung 

dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan 

teknologi yang memadai. 

64. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan yang 

selanjutnya disebut Sub-Zona HK adalah 

peruntukan tanah yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya yang dikembangkan untuk 

menjamin kegiatan dan pengembangan bidang 

pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi 

hankam, termasuk tempat latihan baik pada 

tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan 

sebagainya. 

65. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-4 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 domestik, industri, 

maupun komersial dan lain-lainnya. 

66.Peraturan Zonasi… 

 

 

 

66. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya 

disebut Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang 
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mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang 

dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 

setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan 

zonanya dalam rencana detail Tata Ruang. 

67. 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 dan/atau RTBL. 

68. 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 dan/atau RTBL. 

69. 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 dan/atau RTBL. 

70. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut 

GSP adalah garis batas pekarangan terdepan yang 

merupakan batas terdepan pagar halaman yang 

boleh didirikan, ditarik pada jarak tertentu dari dan 

sejajar dengan as jalan. 

71.Garis Sempadan… 

 

 

 

 

71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi 

jarak terdekat bangunan terhadap tepi Jalan; 
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dihitung dari batas terluar GSP/saluran air kotor 

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. 

72. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya 

disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk 

mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

73. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah 

dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 

RDTR. 

74. 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. 

75. Orang adalah orang perseorangan dan/atau 

korporasi. 

76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok 

orang termasuk masyarakat hukum adat, 

korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

nonpemerintah lain dalam penyelenggaran 

penataan ruang. 

Pasal 2… 

 

 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

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

c. rencana Pola Ruang; 

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;  

e. Peraturan Zonasi; 

f. peran masyarakat dan kelembagaan;  

g. pengawasan;  

h. penyelesaian sengketa; 

i. sanksi administratif; 

j. ketentuan lain-lain;  

k. ketentuan peralihan; dan 

l. ketentuan penutup.  

 

BAB II 

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 

Tujuan 

 

Pasal 3  

Tujuan penataan WP Balaraja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP 

Balaraja sebagai perkotaan industri yang berorientasi 

pada pengembangan yang berkelanjutan. 

 

 

Bagian Kedua… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup Wilayah 

 



-19- 
 

 

Pasal 4  

(1) Delineasi WP Balaraja ditetapkan berdasarkan 

aspek administratif atau fungsional dengan luas 

3.332,58 Ha (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua 

koma lima delapan hektar) dengan batas 

administrasi meliputi: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Suka Mulya dan Sindang Jaya; 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Cikupa dan Tigaraksa; 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Cisoka dan Tigaraksa; dan  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Suka Mulya dan Jayanti 

(2) Delineasi WP Balaraja sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) dengan kode WP I meliputi: 

a. seluruh Desa Gembong di Kecamatan 

Balaraja;  

b. seluruh Desa Cangkudu di Kecamatan 

Balaraja; 

c. seluruh Desa Sentul di Kecamatan Balaraja; 

d. seluruh Desa Sentul Jaya di Kecamatan 

Balaraja; 

e. seluruh Desa Talagasari di Kecamatan 

Balaraja; 

f. seluruh Kelurahan Balaraja di Kecamatan 

Balaraja; 

g. seluruh Desa Tobat di Kecamatan Balaraja; 

h. seluruh Desa Sukamurni di Kecamatan 

Balaraja;  

i.seluruh Desa… 

 

 

i. seluruh Desa Saga di Kecamatan Balaraja; 

j. sebagian Desa Cisereh di Kecamatan 

Tigaraksa; 
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k. sebagian Desa Sumur Bandung di Kecamatan 

Jayanti; dan 

l. sebagian Desa Pasir Muncang di Kecamatan 

Jayanti. 

(3) Cakupan WP Balaraja sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas: 

a. Sub-WP I.A berada di Desa Saga, Desa 

Talagasari, Desa Tobat, dan Kelurahan 

Balaraja di Kecamatan Balaraja dengan luas 

sekitar 859,87 Ha (delapan ratus lima puluh 

sembilan koma delapan tujuh hektar); 

b. Sub-WP I.B berada di Desa Sentul, Desa Sentul 

Jaya, Desa Sukamurni, Desa Talagasari, Desa 

Tobat, dan Kelurahan Balaraja di Kecamatan 

Balaraja serta Desa Cisereh di Kecamatan 

Tigaraksa dengan luas sekitar 1230,18 Ha 

(seribu dua ratus tiga puluh koma satu 

delapan hektar); dan 

c. Sub-WP I.C berada di Desa Cangkudu, Desa 

Gembong, Desa Sentul, Desa Sentul Jaya, dan 

Desa Sukamurni di Kecamatan Balaraja dan 

sebagian Desa Cisereh di Kecamatan Tigaraksa 

serta sebagian Desa Sumur Bandung, dan 

sebagian Desa Pasir Muncang di Kecamatan 

Jayanti dengan luas sekitar 1.242,54 Ha 

(seribu dua ratus empat puluh dua koma lima 

empat hektar). 

(4) Sub-WP I.A sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(3) huruf a terdiri atas: 

a. Blok I.A-1 seluas 101,77 Ha (seratus satu 

koma tujuh tujuh hektar); 

c.Blok I.A-3… 

 

b. Blok I.A-2 seluas 41,58 Ha (empat puluh satu 

koma lima delapan hektar); 
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c. Blok I.A-3 seluas 67,09 Ha (enam puluh tujuh 

koma nol sembilan hektar); 

d. Blok I.A-4 seluas 60,12 Ha (enam puluh koma 

satu dua hektar); 

e. Blok I.A-5 seluas 105,20 Ha (seratus lima 

koma dua nol hektar); 

f. Blok I.A-6 seluas 48,16 Ha (empat puluh 

delapan koma satu enam hektar); 

g. Blok I.A-7 seluas 110,23 Ha (seratus sepuluh 

koma dua tiga hektar); 

h. Blok I.A-8 seluas 96,33 Ha (sembilan puluh 

enam koma tiga tiga hektar); 

i. Blok I.A-9 seluas 106,83 Ha (seratus enam 

koma delapan tiga hektar); 

j. Blok I.A-10 seluas 56,81 Ha (lima puluh enam 

koma delapan satu hektar); dan 

k. Blok I.A-11 seluas 65,77 Ha (enam puluh lima 

koma tujuh tujuh hektar).  

(5) Sub-WP I.B sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(3) huruf b terdiri atas: 

a. Blok I.B-1 seluas 157,74 Ha (seratus lima 

puluh tujuh koma tujuh empat hektar); 

b. Blok I.B-2 seluas 130,95 Ha (seratus tiga 

puluh koma sembilan lima hektar); 

c. Blok I.B-3 seluas 134,74 Ha (seratus tiga 

puluh empat koma tujuh empat hektar); 

d. Blok I.B-4 seluas 84,28 Ha (delapan puluh 

empat koma dua delapan hektar); 

e. Blok I.B-5 seluas 29,92 Ha (dua puluh 

sembilan koma sembilan dua hektar); 

f. Blok I.B-6 seluas 70,47 Ha (tujuh puluh koma 

empat tujuh hektar); 

g.Blok I.B-7… 

 

g. Blok I.B-7 seluas 97,82 Ha (sembilan puluh 

tujuh koma delapan dua hektar); 



-22- 
 

 

h. Blok I.B-8 seluas 102,39 Ha (seratus dua koma 

tiga sembilan hektar); 

i. Blok I.B-9 seluas 61,90 Ha (enam puluh satu 

koma sembilan nol hektar); 

j. Blok I.B-10 seluas 78,67 Ha (tujuh puluh 

delapan koma enam tujuh hektar); 

k. Blok I.B-11 seluas 75,65 Ha (tujuh puluh lima 

koma enam lima hektar); 

l. Blok I.B-12 seluas 73,46 Ha (tujuh puluh tiga 

koma empat enam hektar); 

m. Blok I.B-13 seluas 91,83 Ha (sembilan puluh 

satu koma delapan tiga hektar); dan 

n. Blok I.B-14 seluas 40,36 Ha (empat puluh 

koma tiga enam hektar).  

(6) Sub-WP I.C sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(3) huruf c terdiri atas: 

a. Blok I.C-1 seluas 64,48 Ha (enam puluh empat 

koma empat delapan hektar); 

b. Blok I.C-2 seluas 54,58 Ha (lima puluh empat 

koma lima delapan hektar); 

c. Blok I.C-3 seluas 81,51 Ha (delapan puluh satu 

koma lima satu hektar); 

d. Blok I.C-4 seluas 104,99 Ha (seratus sempat 

koma sembilan sembilan hektar); 

e. Blok I.C-5 seluas 110,35 Ha (seratus sepuluh 

koma tiga lima hektar); 

f. Blok I.C-6 seluas 86,58 Ha (delapan puluh 

enam koma lima delapan hektar); 

g. Blok I.C-7 seluas 84,70 Ha (delapan puluh 

empat koma tujuh nol hektar); 

h. Blok I.C-8 seluas 74,46 Ha (tujuh puluh empat 

koma empat enam hektar); 

i.Blok I.C-9… 

 

i. Blok I.C-9 seluas 133,76 Ha (seratus tiga puluh 

tiga koma tujuh enam hektar); 
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j. Blok I.C-10 seluas 124,87 Ha (seratus dua 

puluh empat koma delapan tujuh hektar); 

k. Blok I.C-11 seluas 108,75 Ha (seratus delapan 

koma tujuh lima hektar); 

l. Blok I.C-12 seluas 119,56 Ha (seratus 

sembilan belas koma lima enam hektar); 

m. Blok I.C-13 seluas 45,59 Ha (empat puluh lima 

koma lima sembilan hektar); dan 

n. Blok I.C-14 seluas 48,39 Ha (empat puluh 

delapan koma tiga sembilan hektar). 

(7) Luas cakupan WP Balaraja digambarkan dalam peta 

dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 

sebagaimana tercantum dalam, I peta pembagian 

Sub-WP dan Blok yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG  

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5  

(1) Rencana Struktur Ruang WP Balaraja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan 

susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem 

jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan 

untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan 

skala WP. 

(2) Rencana Struktur Ruang di WP Balaraja meliputi: 

a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 

b. rencana jaringan transportasi; 

c. rencana jaringan energi; 

d.rencana jaringan… 

 

d. rencana jaringan telekomunikasi; 

e. rencana jaringan sumber daya air; 
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f. rencana jaringan air minum; 

g. rencana pengelolaan air limbah dan 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); 

h. rencana jaringan persampahan; 

i. rencana jaringan drainase; dan 

j. rencana jaringan prasarana lainnya. 

(3) Rencana Struktur Ruang WP Balaraja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta 

dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding 

lima ribu)  sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

 

Pasal 6  

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

a meliputi:  

a. PPK; 

b. SPPK; dan 

c. PL.  

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi PPK Telagasari berada di SWP A di Blok I.A-

10. 

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi:  

a. SPPK Saga berada di SWP A di Blok I.A-3; 

b. SPPK Tobat berada di SWP B di Blok I.B-1; dan 

(4)PL sebagaimana… 

 

c. SPPK Sukamurni berada di SWP C di Blok I.C-

2.  
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(4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. PL Balaraja berada di SWP A di Blok I.A-10; 

b. PL Sentul berada di SWP B di Blok I.B-6; 

c. PL Sentul Jaya berada di SWP B di Blok I.B-11; 

d. PL Gembong berada di SWP C di Blok I.C-11; 

dan 

e. PL Cangkudu berada di SWP C di Blok I C-13. 

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP 

Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Jaringan Transportasi 

 

Pasal 7  

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa 

sistem jaringan transportasi darat meliputi:  

a. Sistem Jaringan Jalan; dan 

b. sistem jaringan kereta api.  

(2) Rencana jaringan transportasi WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8… 

 

 

Pasal 8  
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Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat 

meliputi:  

a. Jalan Tol;  

b. Jalan Arteri Primer; 

c. Jalan Kolektor Primer; 

d. Jalan Lokal Primer; 

e. Jalan Lingkungan Primer 

f. terminal; dan 

g. halte. 

 

Pasal 9  

(1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a meliputi Jalan Tol Jakarta-Merak. 

(2) Jalan Tol Jakarta-Merak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi SWP B berada di Blok I.B-1, 

Blok I.B-2, Blok I.B-3, Blok I.B-6, dan Blok I.B-7. 

 

Pasal 10  

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf b yaitu jalan raya serang meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A.10 dan Blok I.A.11; 

b. SWP B berada di Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, 

Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan  

c. SWP C berada di Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, 

Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok 

I.C.13, dan Blok I.C.4. 

 

Pasal 11… 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pasal 11  
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Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf c meliputi: 

a. Jalan Balaraja-Ceplak berada di SWP A di Blok I.A-

1, Blok I.A-3, Blok I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-8, dan 

Blok I.A-10. 

b. Jalan Sentul-Perahu berada di SWP B di Blok I.B-1, 

Blok I.B-2, Blok I.B-3, Blok I.B-12, Blok I.A-13, dan 

Blok I.A-13; dan 

c. Jalan Cangkudu-Cisoka berada di SWP C di Blok 

I.C-13. 

 

Pasal 12  

Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf d meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-2, Blok I.A-8, Blok I.A-9, 

Blok I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok I.B-4, 

Blok I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok 

I.B-8, Blok I.B-9, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, Blok I.C-3, 

Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok I.C-9, Blok I.C-10, Blok 

I.C-11, dan Blok I.C-4. 

 

Pasal 13  

Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf e meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

 

Pasal 14… 

 

 

 

 

Pasal 14  
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Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f 

meliputi: 

a. terminal tipe A meliputi SWP B berada di Blok I.B.4; 

dan 

b. terminal tipe C meliputi SWP A berada di Blok I.A.8. 

 

Pasal 15  

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-4, Blok I.A-6, 

Blok I.A-8, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-6 dan Blok I.B-12; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-5, 

Blok I.C-8, dan Blok I.C-13. 

 

Pasal 16  

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b berupa sistem jaringan 

transportasi darat meliputi jalur kereta api 

perkotaan. 

(2) Jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi jalur MRT Balaraja-Cikarang 

meliputi SWP B berada di Blok I.B-6 dan Blok I.B-

7. 

 

Bagian Keempat… 
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Bagian Keempat 

Rencana Jaringan Energi 

 

Pasal 17  

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas 

bumi dari fasilitas produksi-tempat 

penyimpanan; 

b. SUTET; 

c. SUTM;  

d. SUTR;  

e. saluran distribusi lainnya; dan 

f. gardu listrik. 

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi 

dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-3, 

Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok I.B-9, Blok I.B-10, dan 

Blok I.B-11. 

(3) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b meliputi SWP B berada di Blok I.B-2, Blok I.B-3, 

Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok I.B-8, Blok I.B-12, Blok 

I.B-13, dan Blok I.B-14. 

(4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-10 dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-3, Blok I.B-4, Blok 

I.B-6, Blok I.B-12, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-2, Blok I.C-4, Blok 

I.C-5, Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok I.C-11, Blok 

I.C-12, Blok I.C-13, dan Blok I.C-14. 

(5)SUTR… 
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(5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok 

I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok 

I.A-10 dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-3, Blok I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-10, Blok 

I.B-11, dan Blok I.B-12; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, dan 

Blok I.C-4. 

(6) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

(7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 

f meliputi: 

a. gardu induk berada di SWP B di Blok I.A-8; 

b. gardu hubung berada di SWP A di Blok I.A-6; 

dan 

c. gardu distribusi berada di SWP B di Blok I-B-

6. 

(8) SUTET, SUTM, SUTR, saluran distribusi lainnya, 

gardu listrik, dan pembangkit listrik lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf 

c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai 

rencana usaha penyediaan tenaga listrik pemegang 

Wilayah usaha ketenagalistrikan. 

(9) Rencana jaringan energi WP Balaraja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta 

dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding 

lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 

Bagian Kelima… 
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Bagian Kelima 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 

 

Pasal 18  

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a. jaringan serat optik; 

b. telepon fixed line; 

c. rumah kabel; dan 

d. kotak pembagi. 

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok 

(4) Telepon fixed line sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-5, Blok 

I.A-6, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan 

Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok 

I.B-11, Blok I.B-12, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-2, Blok I.C-3, Blok 

I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok 

I.C-9, Blok I.C-10, Blok I.C-11, Blok I.C-12, 

Blok I.C-13, dan Blok I.C-14. 

(5)Rumah kabel… 
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(5) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-5 dan Blok I.A-10; 

dan 

b. SWP C berada di Blok I.C-5. 

(6) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d meliputi SWP B berada di Blok I.B-7 dan 

Blok I.B-10. 

(7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi menara base 

transceiver station (BTS); dan 

(8) Menara base transceiver station (BTS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-4, Blok 

I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-3, dan 

Blok I.B-6; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok 

I.C-5, dan Blok I.C-8. 

(9) Rencana jaringan telekomunikasi WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Bagian Keenam 

Rencana Jaringan Sumber Daya Air 

 

Pasal 19  

(1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:  

a. sistem jaringan irigasi; dan 

b. bangunan sumber daya air. 

(2)Sistem jaringan… 
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(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. jaringan irigasi primer; dan 

b. jaringan irigasi sekunder. 

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok 

I.A-6, Blok I.A-7, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok 

I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-8, dan Blok I.B-9; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-1, Blok I.C-3, Blok 

I.C-8, Blok I.C-9, Blok I.C-10, Blok I.A-11, dan 

Blok I.C-12. 

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b berada di SWP C di Blok I.C-

8. 

(5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa pintu air meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-7, Blok I.A-8, dan 

Blok I.A-9; dan 

b. SWP C berada di Blok I.C-8, Blok I.C-11, dan 

Blok I.C-12. 

(6) Rencana jaringan sumber daya air WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketujuh… 
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Bagian Ketujuh 

Rencana Jaringan Air Minum 

 

Pasal 20  

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi: 

a. unit produksi; 

b. unit distribusi; dan 

c. sumur pompa. 

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

huruf a berupa jaringan transmisi air minum 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-5, Blok 

I.A-6, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan 

Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok I.B-8, Blok 

I.B-9, Blok I.B-10, Blok I.B-11, Blok I.B-12, 

dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, Blok 

I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-6, Blok 

I.C-7, Blok I.C-8, Blok I.C-10, Blok I.C-11, Blok 

I.C-12, Blok I.C-13, dan Blok I.C-14. 

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

huruf b berupa jaringan distribusi pembagi 

meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

(4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi SWP A berada di Blok I.A-10. 

(5)Rencana jaringan… 
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(5) Rencana jaringan air minum WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedelapan 

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

 

Pasal 21  

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf g meliputi: 

a. sistem pengelolaan air limbah domestik 

setempat; dan 

b. sistem pengelolaan air limbah domestik 

terpusat. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja 

meliputi SWP A berada di Blok I.A-8. 

(3) Sistem pengelolaan limbah domestik terpusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-10; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok 

I.B-11, Blok I.B-13, dan Blok I.B-14; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-3, Blok I.C-8, Blok 

I.C-9, dan Blok I.C-12. 

(4)Rencana pengelolaan… 
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(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP 

Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesembilan 

Rencana Jaringan Persampahan 

 

Pasal 22  

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi: 

a. TPS reuse, reduce, recycle meliputi SWP A 

berada di Blok I.A-9; dan 

b. TPST meliputi SWP A berada di Blok I.A-8. 

(2) Rencana jaringan persampahan WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesepuluh 

Rencana Jaringan Drainase 

 

Pasal 23  

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi: 

a. saluran drainase primer; 

b. saluran drainase sekunder; 

c. saluran drainase tersier; 

d. saluran drainase lokal; dan 

e.bangunan… 
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e. bangunan peresapan (kolam retensi).  

(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok 

I.A-4, Blok I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-7, Blok 

I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok 

I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-7, Blok 

I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-13, dan Blok I.B-14; 

dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-1, Blok I.C-3, Blok 

I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-6, Blok I.C-7, Blok 

I.C-8, Blok I.B-9, Blok I.C-10, Blok I.C-11, dan 

Blok I.C-12. 

(3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-10 dan Blok I.A-11; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, I.B-3, 

Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok I.B-12, 

dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-2, Blok I.C-3, Blok 

I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok 

I.C-11, Blok I.C-12, Blok I.C-13, dan Blok I.C-

4. 

(4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

(5) Saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

(6)Bangunan… 
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(6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP A di 

Blok I.A-4.  

(7) Rencana jaringan drainase WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesebelas 

Rencana Prasarana Lainnya 

 

Pasal 24  

(1) Rencana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi: 

a. jalur evakuasi bencana; 

b. jaringan pejalan kaki; dan 

c. tempat evakuasi. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. SWP A berada di setiap Blok; 

b. SWP B berada di setiap Blok; dan 

c. SWP C berada di setiap Blok. 

(3) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi SWP B berada di Blok I.B-

4. 

(4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi: 

a. TES; dan 

b. TEA. 

(5)TES… 
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(5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-1, Blok I.A-5, Blok 

I.A-6, dan Blok I.A-8; 

b. SWP B berada di Blok I.B-1, Blok I.B-7, Blok 

I.B-8, Blok I.B-12, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-2, Blok I.C-8, Blok 

I.C-9, dan Blok I.C-11. 

(6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

meliputi: 

a. SWP A berada di Blok I.A-10; 

b. SWP B berada di Blok I.B-6; dan 

c. SWP C berada di Blok I.C-4. 

(7) Rencana prasarana lainnya WP Balaraja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 25  

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf c meliputi: 

a. Zona lindung; dan 

b. Zona budidaya. 

 

(2)Rencana Pola… 
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(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 

dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding 

lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 

Zona Lindung 

 

Pasal 26  

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf a meliputi:  

a. Zona badan air; 

b. Zona perlindungan setempat; dan 

c. Zona ruang terbuka hijau . 

 

Paragaraf 1 

Zona Badan Air 

 

Pasal 27  

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf a berupa Sub-Zona BA seluas 52,28 Ha (lima 

puluh dua koma dua delapan hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 17,46 Ha (tujuh belas koma empat 

enam hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-4, Blok 

I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-7, Blok I.A-8, Blok I.A-9, 

Blok I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 21,09 Ha (dua puluh satu koma nol 

sembilan hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, 

Blok I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-6, Blok 

I.B-7, Blok I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-11, Blok I.B-

12, dan Blok I.B-14; dan 

c.SWP C… 
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c. SWP C seluas 13,73 Ha (tiga belas koma tujuh tiga 

hektar) berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, Blok I.C-3, 

Blok I.C-4, Blok I.C-6, Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok 

I.C-9, Blok I.C-10, Blok I.C-11, Blok I.C-12, Blok 

I.C-13, dan Blok I.C-14. 

 

Paragraf 2 

Zona Perlindungan Setempat  

 

Pasal 28  

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf b berupa sub-zona PS seluas 30,76 

Ha (tiga puluh koma tujuh enam hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 14,37 Ha (empat belas koma tiga 

tujuh hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-4, Blok 

I.A-6, Blok I.A-7, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, 

dan Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 6,43 Ha (enam koma empat tiga 

hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, Blok I.B-3, 

Blok I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-7, Blok I.B-8, Blok 

I.B-9, dan Blok I.B-14; dan 

c. SWP C seluas 9,97 Ha (sembilan koma sembilan 

tujuh hektar) berada di Blok I.C-1, Blok I.C-3, Blok 

I.C-6, Blok I.C-7, Blok I.C-8, Blok I.C-9, Blok I.C-

10, Blok I.C-11, dan Blok I.C -14.  

 

Paragraf 3… 
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Paragraf 3 

Zona Ruang Terbuka Hijau  

 

Pasal 29  

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf c seluas 95,89 Ha (sembilan 

puluh lima koma delapan sembilan hektar) meliputi: 

a. Sub-Zona RTH-2;  

b. Sub-Zona RTH-3;  

c. Sub-Zona RTH-5;  

d. Sub-Zona RTH-6; 

e. Sub-Zona RTH-7; dan 

f. Sub-Zona RTH-8. 

(2) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a seluas 4,21 Ha (empat koma dua dua 

hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 1,60 Ha (satu koma enam nol 

hektar) berada di Blok I.A-10; dan 

b. SWP B seluas 2,62 Ha (dua koma enam dua 

hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-3, dan 

Blok I.B-7. 

(3) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b seluas 1,96 Ha (satu koma sembilan 

enam hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 1,46 Ha (satu koma empat enam 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-5, dan 

Blok I.A-7; 

b. SWP B seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga 

hektar) berada di Blok I.B-4; dan 

c. SWP C seluas 0,48 Ha (nol koma empat 

delapan hektar) berada di Blok I.C-12, dan 

Blok I.C-14. 

(4)Sub-Zona… 
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(4) Sub-Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c seluas 0,28 Ha (nol koma dua delapan 

hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima 

hektar) berada di Blok I.A-1; dan 

b. SWP C seluas 0,13 Ha (nol koma satu tiga 

hektar) berada di Blok I.C-3. 

(5) Sub-Zona RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu 

hektar) meliputi SWP A berada di Blok I.A-1 dan 

Blok I.A-5. 

(6) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e seluas 30,03 Ha (tiga puluh koma nol tiga 

hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 8,00 Ha (delapan koma nol nol 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-2, dan 

Blok I.A-5; 

b. SWP B seluas 1,81 Ha (satu koma delapan satu 

hektar) berada di Blok I.B-3, Blok I.B-12, dan 

Blok I.B-13; dan 

c. SWP C seluas 20,23 Ha (dua puluh koma dua 

tiga hektar) berada di Blok I.C-3, Blok I.C-6, 

Blok I.C-8, Blok I.C-10, dan Blok I.C-12. 

(7) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f seluas 59,30 Ha (lima puluh sembilan 

koma tiga nol hektar) meliputi: 

a. SWP B seluas 40,13 Ha (empat puluh koma 

satu tiga hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-

2, Blok I.B-3, Blok I.B-6, Blok I.B-7, Blok I.B-

8, Blok I.B-9, Blok I.B-10, dan Blok I.B-11; dan 

b.SWP C… 

 

 

 

 



-44- 
 

 

b. SWP C seluas 19,17 (sembilan belas koma satu 

tujuh hektar) berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, 

Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-11, Blok I.C-12, 

dan Blok I.C-13. 

 

Bagian Ketiga 

Zona Budi Daya 

 

Pasal 30  

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf b meliputi:  

a. Zona badan jalan; 

b. Zona pertanian; 

c. Zona pembangkitan tenaga listrik; 

d. Zona kawasan peruntukan industri; 

e. Zona perumahan; 

f. Zona sarana pelayanan umum; 

g. Zona campuran; 

h. Zona perdagangan dan jasa; 

i. Zona perkantoran; 

j. Zona lainnya; 

k. Zona transportasi; dan 

l. Zona pertahanan dan keamanan. 

 

 
Paragraf 1… 
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Paragraf 1 

Zona Badan Jalan  

 

Pasal 31  

Zona badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf a berupa Sub-Zona BJ seluas 113,85 Ha 

(seratus tiga belas koma delapan lima hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 23,97 Ha (dua puluh tiga koma 

sembilan tujuh hektar) berada di Blok I.A-1, Blok 

I.A-2, Blok I.A-3, Blok I.A-4, Blok I.A-5, Blok I.A-6, 

Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 58,70 Ha (lima puluh delapan koma 

tujuh nol hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-2, 

Blok I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-6, Blok 

I.B-7, Blok I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-10, Blok I.B-

11, Blok I.B-12, Blok I.B-13, dan Blok I.B-14; dan 

c. SWP C seluas 31,19 Ha (tiga pukuh satu koma satu 

sembilan hektar) berada di Blok I.C-1, Blok I.C-2, 

Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.B-6, Blok 

I.B-7, Blok I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-10, Blok I.B-

11, Blok I.B-12, Blok I.B-13, dan Blok I.B-14. 

 

Paragraf 2 

Zona Pertanian 

 

Pasal 32  

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf b berupa Sub-Zona P-1 seluas 0,10 Ha (nol koma 

satu nol hektar) meliputi SWP A berada di Blok I.A-1. 

 

Paragraf 3… 
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Paragraf 3 

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 

 

Pasal 33  

Zona pembangkitan tenaga listrik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa Sub-Zona PTL 

seluas 18,80 Ha (delapan belas koma delapan hektar) 

meliputi SWP B berada di Blok I.B-8. 

 

Paragraf 4 

Zona Kawasan Peruntukan Industri  

 

Pasal 34  

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa Sub-Zona KPI 

seluas 1.375,23 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh lima 

koma dua tiga hektar) meliputi:   

a. SWP A seluas 149,23 Ha (seratus empat puluh 

sembilan koma dua tiga hektar) berada di Blok I.A-

8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 633,72 Ha (enam ratus tiga puluh tiga 

koma tujuh dua hektar) berada di Blok I.B-1, Blok 

I.B-2, Blok I.B-3, Blok I.B-5, Blok I.B-6, Blok I.B-7, 

Blok I.B-8, Blok I.B-10, Blok I.B-11, Blok I.B-12, 

Blok I.B-13, dan Blok I.B-14; dan 

c. SWP C seluas 592,28 Ha (lima ratus sembilan puluh 

dua koma dua delapan hektar) berada di Blok I.C-

2, Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-6, Blok 

I.C-7, Blok I.C-8, Blok I.C-9, Blok I.C-10, Blok I.C-

11, Blok I.C-12, dan Blok I.C-13. 

 

Paragraf 5… 
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Paragraf 5 

Zona Perumahan  

 

Pasal 35  

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 huruf e seluas 1.100,87 Ha (seribu seratus 

koma delapan tujuh hektar) meliputi: 

a. Sub-Zona R-2; dan 

b. Sub-Zona R-3. 

(2) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a seluas 557,19 Ha (lima ratus lima puluh 

tujuh koma satu sembilan hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 234,63 Ha (dua ratus tiga puluh 

empat koma tiga enam hektar) berada di Blok 

I.A-1, Blok I.A-3, Blok I.A-5, Blok I.A-6, Blok 

I.A-7, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok I.A-10, dan 

Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 144,13 Ha (seratus empat puluh 

empat koma satu tiga hektar) berada di Blok 

I.B-1, Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok I.B-8, Blok 

I.B-10, dan Blok I.B-11; dan 

c. SWP C seluas 178,44 Ha (seratus tujuh puluh 

delapan koma empat empat hektar) berada di 

Blok I.C-1, Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-7, 

Blok I.C-10, Blok I.C-13, dan Blok I.C-14. 

(3) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b seluas 543,68 Ha (lima ratus empat puluh 

tiga koma enam delapan hektar) meliputi:  

a. SWP A seluas 317,27 Ha (tiga ratus tujuh belas 

koma dua tujuh hektar) berada di Blok I.A-2, 

Blok I.A-3, Blok I.A-4, Blok I.A-5, Blok I.A-6, 

dan Blok I.A-7, Blok I.A-8, Blok I.A-9, dan Blok 

I.A-10; 

b.SWP B… 
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b. SWP B seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima 

hektar) berada di Blok I.B-10, dan Blok I.B-11; 

dan 

c. SWP C seluas 226,06 Ha (dua ratus dua puluh 

enam koma nol enam hektar) berada di Blok 

I.C-3, Blok I.C-6, Blok I.C-7, Blok I.C-10, Blok 

I.C-12, Blok I.C-13, dan Blok I.C-14. 

 

Paragraf 6 

Zona Sarana Pelayanan Umum  

 

Pasal 36  

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas 34,40 Ha 

(tiga puluh empat koma empat nol hektar) meliputi: 

a. Sub-Zona SPU-1; 

b. Sub-Zona SPU-2; 

c. Sub-Zona SPU-3; dan 

d. Sub-Zona SPU-4. 

(2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a seluas 16,48 Ha (enam belas koma empat 

delapan hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 4,62 Ha (empat koma enam dua) 

berada di Blok I.A-1, Blok I.A-6, Blok I.A-8, 

Blok I.A-9, Blok I.A-10 dan Blok I.A-11;  

b. SWP B seluas 9,23 Ha (sembilan koma dua tiga 

hektar) berada di Blok I.B-1 dan Blok I.B-6; 

dan 

c. SWP C seluas 2,63 Ha (dua koma enam tiga 

hektar) berada di Blok I.C-1, Blok I.C-3, Blok 

I.C-4, dan Blok I.C-5. 

(3)Sub-Zona… 
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(3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, seluas 12,70 Ha (dua belas koma tujuh 

nol hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 6,73 Ha (enam koma tujuh tiga 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok 

I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok 

I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 3,55 Ha (tiga koma lima lima 

hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-3, Blok 

I.B-4, Blok I.B-6, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C seluas 2,43 ha (dua koma empat tiga 

hektar) berada di Blok I.C-4, Blok I.C-7, Blok 

I.C-8, Blok I.C-10, dan Blok I.C-14. 

(4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, seluas 2,28 Ha (dua koma dua delapan 

hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 0,74 Ha (nol koma tujuh empat 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-5, Blok 

I.A-8, Blok I.A-9, dan Blok I.A-10; 

b. SWP B seluas 0,66 (nol koma enam enam 

haktar) berada di Blok I.B-2, Blok I.B-3, Blok 

I.B-4, dan Blok I.B-12; dan 

c. SWP C seluas 0,87 Ha (nol koma delapan tujuh 

hektar) berada di Blok I.C-9, Blok I.C-13, dan 

Blok I.C-14.  

(5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, seluas 2,94 Ha (dua koma sembilan 

empat hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 1,31 Ha (satu koma tiga satu 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-2, Blok 

I.A-3, Blok I.A-5, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok 

I.A-10, dan Blok I.A-11; 

b.SWP B… 
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b. SWP B seluas 0,50 Ha (nol koma lima nol 

hektar) berada di Blok I.B-3, Blok I.B-4, Blok 

I.B-6, Blok I.B-12, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C seluas 1,13 Ha (satu koma satu tiga 

hektar) berada di Blok I.C-2, Blok I.C-4, Blok 

I.C-9, Blok I.C-10, Blok I.C-13, dan Blok I.C-

14.  

 

Paragraf 7 

Zona Campuran 

 

Pasal 37  

Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf g berupa sub-zona C-1 seluas 424,38 Ha (empat 

ratus dua puluh empat koma tiga delapan hektar) 

meliputi: 

a. SWP A seluas 7,30 Ha (tujuh koma tiga nol hektar) 

berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok I.A-10, dan 

Blok I.A-11; 

b. SWP B seluas 276,42 Ha (dua ratus tujuh puluh 

enam koma empat dua hektar) berada di Blok I.B-

1, Blok I.B-2, Blok I.B-3, Blok I.B-4, Blok I.B-6, Blok 

I.B-8, Blok I.B-9, Blok I.B-10, Blok I.B-11, Blok I.B-

12, dan Blok I.B-13; dan 

c. SWP C seluas 140,67 Ha (seratus empat puluh 

koma enam tujuh hektar) berada di Blok I.C-1, Blok 

I.C-2, Blok I.C-3, Blok I.C-4, Blok I.C-5, Blok I.C-7, 

Blok I.C-8, Blok I.C-11, Blok I.C-12, Blok I.C-13, 

dan Blok I.C-14. 
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Paragraf 8… 

 

 

 

 

 

Paragraf 8 

Zona Perdagangan dan Jasa  

 

Pasal 38  

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 huruf h seluas 71,90 Ha (tujuh 

puluh satu koma sembilan nol hektar) meliputi: 

a. Sub-Zona K-1; dan 

b. Sub-Zona K-2.  

(2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a seluas 4,83 Ha (empat koma delapan tiga 

hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 3,18 Ha (tiga koma satu delapan 

hektar) berada di Blok I.A-8; dan 

b. SWP B seluas 1,65 Ha (satu koma enam lima 

hektar) berada di Blok I.B-2.  

(3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b seluas 67,07 Ha (enam puluh tujuh koma 

nol tujuh hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 62,10 (enam dua koma satu nol 

hektar) berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, Blok 

I.A-5, Blok I.A-6, Blok I.A-8, Blok I.A-9, Blok 

I.A-10, dan Blok I.A-11; dan  

b. SWP B seluas 4,97 Ha (empat koma sembilan 

tujuh hektar) berada di Blok I.B-3, dan Blok 

I.B-4. 

 

Paragraf 9… 
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Paragraf 9 

Zona Perkantoran  

 

Pasal 39  

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf i berupa Sub-Zona KT seluas 7,51 Ha (tujuh 

koma lima satu hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 3,52 Ha (tiga koma lima dua hektar) 

berada di Blok I.A-1, Blok I.A-3, dan Blok I.A-10; 

b. SWP B seluas 0,89 Ha (nol koma delapan sembilan 

hektar) berada di Blok I.B-1, Blok I.B-4, Blok I.B-6, 

dan Blok I.B-11; dan 

c. SWP C seluas 3,10 Ha (tiga koma satu nol hektar) 

berada di Blok I.C-5, Blok I.C-8, Blok I.C-9, Blok 

I.C-11, Blok I.C-12, Blok I.C-13, dan Blok I.C-14.  

 

Paragraf 10 

Zona Peruntukan Lainnya 

 

Pasal 40  

Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf j berupa sub-zona PL-4 seluas 0,85 Ha (nol koma 

delapan lima hektar) meliputi SWP A berada di Blok I.A- 

 

Paragraf 11 

Zona Transportasi 

 

Pasal 41  
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Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf k berupa sub-zona TR seluas 5,53 Ha (lima 

koma lima tiga hektar) meliputi: 

a. SWP A seluas 1,04 Ha (satu koma nol empat hektar) 

berada di Blok I.A-8; dan 

b.SWP B… 

 

 

b. SWP B seluas 4,49 Ha (empat koma empat sembilan 

hektar) berada di Blok I.B-4. 

 

Paragraf 12 

Zona Pertahanan dan Keamanan 

 

Pasal 42  

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 huruf l berupa Sub Zona HK seluas 0,24 

Ha (nol koma dua empat hektar) meliputi:  

a. SWP A seluas 0,16 Ha (nol koma satu enam hektar) 

berada di Blok I.A-10; 

b. SWP B seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektar) 

berada di Blok I.B-4; dan 

c. SWP C seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektar) 

berada di Blok I.C-3. 

 

BAB V 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  

 

Pasal 43  

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Wilayah 

Perencanaan Balaraja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas: 

a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang; dan 

b. Program pemanfaatan ruang prioritas. 
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(2) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a 

diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi 

kegiatan. 

(3)Konfirmasi… 

 

 

 

 

(3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan 

melalui On Line Single Submission (OSS) dengan 

tahapan: 

a. pendaftaran; 

b. penilaian dokumen usulan kegiatan 

Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan 

c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada 

ayat (3) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan: 

a. koordinat lokasi; 

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan 

Ruang; 

c. informasi penguasaan tanah; 

d. informasi jenis usaha; 

e. rencana jumlah lantai bangunan; dan 

f. rencana luas lantai bangunan. 

(5) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, paling sedikit memuat: 

a. lokasi kegiatan; 

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; 

c. koefisien dasar bangunan; 

d. koefisien lantai bangunan; 

e. ketentuan tata bangunan; dan 
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f. persyaratan pelaksanaan kegiatan 

Pemanfaatan Ruang. 

 

Pasal 44… 

 

 

 

 

 

 

Pasal 44  

(1) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun 

berdasarkan program prioritas lima tahunan  

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pendanaan program Pemanfaatan Ruang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

investasi swasta dan kerja sama pendanaan. 

(3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PERATURAN ZONASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 45  

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e disusun sebagai pedoman 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta 

berdasarkan rencana rinci Tata Ruang untuk setiap 

Zona Pemanfaatan Ruang. 

(2) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai: 



-56- 
 

 

a. perangkat operasional Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang; 

b. acuan dalam pemberian perizinan 

Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya 

dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah; 

c. acuan dalam pemberian insentif dan 

disinsentif; 

d.acuan dalam… 

 

 

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau 

pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi 

investasi. 

(3) Peraturan Zonasi terdiri atas: 

a. aturan dasar; dan 

b. TPZ. 

 

Bagian Kedua 

Aturan Dasar 

 

Pasal 46  

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

pada 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 minimum;  

e. ketentuan khusus; dan 

f. ketentuan pelaksanaan. 

 

Paragraf 1 

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

 

Pasal 47  



-57- 
 

 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a 

terdiri atas: 

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan 

kode I; 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan 

kode T; 

c.pemanfaatan… 

 

 

 

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode 

B;  

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan 

kode X; dan 

e. pemanfaatan bersyarat umum dan khusus 

dan juga terbatas dengan kode T, B. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan pembagian Zona Lindung dan Zona 

Budi Daya. 

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk 

Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. Sub-Zona BA; 

b. Sub-Zona PS; 

c. Sub-Zona RTH-2; 

d. Sub-Zona RTH-3; 

e. Sub-Zona RTH-5; 

f. Sub-Zona RTH-6; 

g. Sub-Zona RTH-7; dan 

h. Sub-Zona RTH-8. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk 

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 

a. Sub-Zona BJ; 
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b. Sub-Zona P-1; 

c. Sub-Zona PTL; 

d. Sub-Zona KPI; 

e. Sub-Zona R-2; 

f. Sub-Zona R-3; 

g. Sub-Zona SPU-1;  

h. Sub-Zona SPU-2; 

i. Sub-Zona SPU-3; 

j.Sub-Zona… 

 

 

j. Sub-Zona SPU-4; 

k. Sub-Zona C-1; 

l. Sub-Zona K-1;  

m. Sub-Zona K-2;  

n. Sub-Zona KT; 

o. Sub-Zona PL-4; 

p. Sub-Zona TR; dan 

q. Sub-Zona HK. 

(5) Kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b yaitu diperbolehkan bersyarat secara terbatas 

meliputi: 

a. pembatasan dengan pembatasan jam 

operasional di dalam sub zona;  

b. pembatasan dengan pembatasan luas 

maksimum kegiatan di dalam subzona;  

c. pembatasan dengan pembatasan jarak 

minimum untuk kegiatan yang sama; 

dan/atau  

d. Persyaratan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Kode B sebagaimana dimaksud dalam pada (1) 

huruf c adalah kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan 

khusus meliputi: 



-59- 
 

 

a. bersyarat dengan syarat memiliki dokumen 

AMDAL/UKL/UPL/ ANDALIN; 

b. bersyarat dengan syarat persetujuan dari 

warga atau pemerintah daerah/rekomendasi 

teknis dari instansi terkait; 

c. bersyarat dengan syarat menyediakan lahan 

parkir/ruang terbuka hijau; 

d. bersyarat dengan syarat kegiatan berada di 

jalan dengan lebar minimal; 

e.bersyarat… 

 

 

e. bersyarat dengan syarat mempertimbangkan 

aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan; 

dan/atau 

f. persyaratan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Kode T, B sebagaimana dimaksud dalam pada (1) 

huruf e adalah kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan 

khusus  dan juga terbatas meliputi:  

a. pembatasan dengan pembatasan jam 

operasional di dalam sub zona;  

b. pembatasan dengan pembatasan luas 

maksimum kegiatan di dalam subzona; 

c. pembatasan dengan pembatasan jarak 

minimum untuk kegiatan yang sama; 

d. bersyarat dengan syarat memiliki dokumen 

AMDAL/UPL/UPK/ ANDALIN; 

e. bersyarat dengan syarat persetujuan dari 

warga atau pemerintah daerah/rekomendasi 

teknis dari instansi terkait; 

f. bersyarat dengan syarat menyediakan lahan 

parkir/ruang terbuka hijau; 

g. bersyarat dengan syarat kegiatan berada di 

jalan dengan lebar minimal; 
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h. bersyarat dengan syarat mempertimbangkan 

aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan; 

dan/atau 

i. persyaratan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 

tidak diatur pada ayat (1) ditetapkan melalui tim 

koordinasi Penataan Ruang Daerah/forum 

Penataan Ruang. 

(10)Ketentuan… 

 

 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 48  

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, merupakan 

kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak 

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan 

dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi 

lingkungan di sekitarnya terkecuali ditentukan lain oleh 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 2 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 49  

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b 

terdiri atas: 

a. KDB maksimum; 

b. KLB maksimum;  

c. KDH minimum; 

d. kavling minimum; dan 
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e. koefisien tapak basement maksimum. 

(2) Kavling minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Sub-Zona R-2 ditetapkan sebesar 40 m2 

(empat puluh meter persegi); dan 

b. Sub-Zona R-3 ditetapkan sebesar 40 m2 

(empat puluh meter persegi). 

(3)Tabel… 

 

 

 

(3) Tabel intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Ketentuan Tata Bangunan 

 

Pasal 50  

(1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas: 

a. ketinggian bangunan maksimum; 

b. GSP mínimum; dan 

c. GSB minimum. 

(2) ketinggian bangunan maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan 

ketentuan mengikuti KKOP. 

(3) GSP minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditetapkan sebesar setengah dari Rencana 

ROW jalan. 

(4) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c tercantum pada tabel ketentuan tata 

bangunan. 
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(5) Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 4… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 4 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 

Pasal 51    

(1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d 

terdiri atas: 

a. pada Zona PS berupa: 

1. jalur pejalan kaki; 

2. RTH; 

3. ruang terbuka nonhijau; 

4. utilitas perkotaan; 

5. prasarana lingkungan;  

6. papan peringatan; dan/atau 

7. jalan inspeksi. 

b. pada Zona RTH-2 berupa:  

1. papan nama tanaman; 

2. pagar pembatas; 

3. lampu penerangan; 

4. Jalan setapak; 

5. tempat sampah; 

6. kursi taman; dan/atau 
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7. parkir kendaraan. 

c. pada Zona RTH-3 berupa:  

1. papan nama tanaman; 

2. pagar pembatas; 

3. lampu penerangan; 

4. Jalan setapak; 

5. tempat sampah; 

6. kursi taman; dan/atau 

7. parkir kendaraan. 

d. pada Zona RTH-5 berupa:  

1. papan nama tanaman; 

2.pagar pembatas… 

 

 

2. pagar pembatas; 

3. lampu penerangan; 

4. Jalan setapak; 

5. tempat sampah; 

6. kursi taman; dan/atau 

7. parkir kendaraan. 

e. pada Zona RTH-6 berupa:  

1. papan nama tanaman; 

2. pagar pembatas; 

3. lampu penerangan; 

4. Jalan setapak; 

5. tempat sampah; 

6. kursi taman; dan/atau 

7. parkir kendaraan. 

f. pada Zona RTH-7  

1. lampu penerangan; 

2. Jalan setapak; 

3. pagar pembatas; dan/atau 

4. bangunan pengelola. 

g. pada Zona RTH-8 berupa:  

1. papan nama tanaman; 

2. pagar pembatas; 
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3. lampu penerangan; 

4. Jalan setapak; 

5. tempat sampah; 

6. kursi taman; dan/atau 

7. parkir kendaraan. 

h. pada Zona P-1 berupa: 

1. lampu penerangan; dan 

2. Jalan setapak. 

i.pada Zona… 

 

 

 

 

 

i. pada Zona PTL berupa: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana peribadatan dan sarana 

perparkiran, sarana kuliner, sarana 

transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas. prasarana dan sarana 

umum pendukung seperti ruang 

menyusui (nursing room), serta jaringan 

utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi 

Orang dengan keterbatasan kemampuan;  

2. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

3. tempat pembuangan sampah dan limbah; 

dan 

4. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

5. tempat parkir; 

6. lampu penerangan; 

7. papan peringatan; 

8. papan nama; dan/atau 

9. kantor pengurusan. 

j. pada Zona KPI berupa: 

1. RTH publik sebesar 5% (lima perseratus); 



-65- 
 

 

2. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

3. sarana peribadatan; 

4. tempat pembuangan sampah dan limbah; 

5. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

6. tempat parkir; 

7. lampu penerangan; dan/atau 

8. papan nama. 

k. pada Zona… 

 

 

 

 

 

k. pada Zona R-2 berupa: 

1. RTH publik sebesar 5% (lima perseratus); 

2. sarana meliputi sarana pendidikan, 

sarana peribadatan, sarana kesehatan, 

sarana perdagangan, tempat bermain dan 

berolahraga; dan/atau 

3. prasarana/utilitas meliputi jaringan 

Jalan, jaringan drainase, jaringan air 

minum, jaringan air limbah, jaringan 

persampahan, jaringan listrik dan 

jaringan telekomunikasi. 

l. pada Zona R-3 berupa: 

1. RTH publik sebesar 5% (lima perseratus); 

2. sarana meliputi sarana pendidikan, 

sarana peribadatan, sarana kesehatan, 

sarana perdagangan, tempat bermain dan 

berolahraga; dan 

3. prasarana/utilitas meliputi jaringan 

Jalan, jaringan drainase, jaringan air 

minum, jaringan air limbah, jaringan 

persampahan, jaringan listrik dan 

jaringan telekomunikasi. 
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m. pada Zona SPU-1 berupa: 

1. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

2. tempat pembuangan sampah dan limbah; 

3. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

4. tempat parkir; 

5. lampu penerangan; 

6. papan nama; dan/atau 

7. kantor.  

n. pada Zona SPU-2 berupa: 

1. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

2.tempat pembuangan… 

 

 

2. tempat pembuangan sampah dan limbah;  

3. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka. 

4. tempat parkir; 

5. lampu penerangan; 

6. papan nama; dan/atau 

7. kantor.  

o. pada Zona SPU-3 berupa: 

1. lebar jalan dapat dilalui pemadam; 

2. tempat pembuangan sampah dan limbah;  

3. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

4. tempat parkir; 

5. lampu penerangan; 

6. papan nama; dan/atau 

7. kantor.  

p. pada Zona SPU-4 berupa: 

1. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

2. tempat pembuangan sampah dan limbah;  

3. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

4. tempat parkir; 
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5. lampu penerangan; dan/atau 

6. papan nama. 

q. pada Zona C-1 berupa: 

1. RTH publik sebesar 5% (lima perseratus); 

 

2.sarana pejalan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana peribadatan dan sarana 

perparkiran, sarana kuliner, sarana 

transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas. prasarana dan sarana 

umum pendukung seperti ruang 

menyusui (nursing room), serta jaringan 

utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi 

Orang dengan keterbatasan kemampuan; 

3. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

4. tempat pembuangan sampah dan limbah; 

5. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

6. tempat parkir; 

7. lampu penerangan; 

8. papan nama;  

9. kantor; dan/atau 

10. perdagangan dan jasa skala lokal 

menyediakan ruang khusus untuk 

kegiatan sektor informal. 

r. pada Zona K-1 berupa: 
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1. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana peribadatan dan sarana 

perparkiran, sarana kuliner, sarana 

transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas. prasarana dan sarana 

umum pendukung seperti ruang  

menyusui (nursing room), serta jaringan 

utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi 

Orang dengan keterbatasan kemampuan; 

dan 

2. perdagangan dan jasa skala kota 

menyediakan ruang khusus untuk 

kegiatan sektor informal. 

s.pada Zona… 

 

s. pada Zona K-2 berupa: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana peribadatan dan sarana 

perparkiran, sarana kuliner, sarana 

transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas. prasarana dan sarana 

umum pendukung seperti ruang 

menyusui (nursing room), serta jaringan 

utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi 

Orang dengan keterbatasan kemampuan; 

dan 

2. perdagangan dan jasa skala WP dapat 

menyediakan ruang khusus untuk 

kegiatan sektor informal. 

t. pada Zona KT berupa: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana olahraga, sarana peribadatan, 

sarana perparkiran, sarana kuliner, 

sarana transportasi umum, RTH, dan 

jaringan utilitas; dan/atau 
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2. aksesibilitas bagi Orang dengan 

keterbatasan kemampuan. 

u. pada Zona PL-4 berupa: 

1. tempat parkir; 

2. lampu penerangan; 

3. papan nama; dan/atau 

4. kantor. 

v.pada Zona… 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. pada Zona TR berupa: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus, 

sarana peribadatan dan sarana 

perparkiran, sarana kuliner, sarana 

transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas. prasarana dan sarana 

umum pendukung seperti ruang 

menyusui (nursing room), serta jaringan 

utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi 

Orang dengan keterbatasan kemampuan;  

2. lebar Jalan dapat dilalui pemadam; 

3. tempat pembuangan sampah dan limbah;  

4. jaringan drainase baik tertutup maupun 

terbuka; 

5. tempat parkir; 

6. lampu penerangan; 

7. papan nama; dan 

8. kantor. 

w. pada zona HK berupa: 

1. papan peringatan; 
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2. pos penjagaan; dan/atau 

3. lampu penerangan. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan. 

 

Paragraf 5… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 5 

Ketentuan Khusus 

 

Pasal 52  

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 huruf e merupakan ketentuan yang 

mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi 

khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai 

dengan karakteristik Zona dan kegiatannya. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana 

banjir; 

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana 

gempa bumi; 

c. ketentuan khusus kawasan berorientasi 

transit; 

d. ketentuan khusus kawasan sempadan; 

e. ketentuan khusus kawasan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan; dan 
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f. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana. 

(3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana 

banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. lokasi evakuasi dan penampungan sementara 

jika terjadi bencana banjir; 

b. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk 

jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; 

c. drainase dengan ukuran yang memadai 

berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; 

d. pembuatan sumur resapan; 

e. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati 

perumahan dan kawasan permukiman; 

f.ketersediaan… 

 

 

f. ketersediaan sarana peringatan dini dan 

rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan 

peringatan dini dan evakuasi; dan 

g. pembuatan tempat pembuangan sampah 

sementara. 

(4) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana 

gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. harus dibangun dengan konstruksi tahan 

getaran/gempa khususnya di daerah rawan 

gempa; 

b. perkuatan bangunan dengan mengikuti 

standar kualitas bangunan; 

c. pembangunan fasilitas umum dengan standar 

kualitas yang tinggi; 

d. pendidikan dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan 

cara-cara penyelamatan diri jika terjadi gempa 

bumi; 
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e. ikut serta dalam pelatihan program upaya 

penyelamatan, kewaspadaan masyarakat 

terhadap gempa bumi, pelatihan pemadam 

kebakaran dan pertolongan pertama; 

f. rencana kontinjensi/kedaruratan untuk 

melatih anggota keluarga dalam menghadapi 

gempa bumi; 

g. pembentukan kelompok aksi penyelamatan 

bencana dengan pelatihan pemadaman 

kebakaran dan pertolongan pertama; dan 

h. persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan 

penggalian, dan peralatan perlindungan 

masyarakat lainnya. 

(5)Ketentuan… 

 

 

(5) Ketentuan khusus pada kawasan berorientasi 

transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ketersediaan jalur pejalan kaki yang memadai; 

b. ketersediaan jalur penghubung untuk 

perpindahan moda yang memadai; dan 

c. ketersediaan rambu-rambu yang memadai. 

(6) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ketersediaan saluran yang memadai; 

b. ketersediaan sarana komunikasi yang 

memadai; dan 

c. ketersediaan akses yang memadai. 

(7) Ketentuan khusus pada kawasan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. pada lahan yang ditetapkan menjadi lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan 
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dapat dialihfungsikan sebagai sarana dan 

prasarana kegiatan penunjang pertanian; 

b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai  lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

hanya dapat dialihfungsikan dalam hal untuk 

kepentingan umum dan sesuai peraturan 

perundangan. 

(8) Ketentuan khusus pada tempat evakuai bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ketersediaan saluran yang memadai; 

b. ketersediaan penerangan yang memadai; 

c. ketersediaan sumber makanan yang memadai; 

d.ketersediaan… 

 

 

d. ketersediaan tenda evakuasi yang memadai; 

dan 

e. ketersediaan akses yang memadai. 

(9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana 

banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu)  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(10) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana 

gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu)  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(11) Peta ketentuan khusus kawasan berorientasi 

transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c, digambarkan dalam peta dengan tingkat 
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ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu)  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(12) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(13)Peta ketentuan… 

 

 

 

 

 

(13) Peta ketentuan khusus kawasan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e, digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu 

berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(14) Peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 6 

Ketentuan Pelaksanaan 

 

Pasal 53  

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 huruf g, merupakan aturan yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR 

dan Peraturan Zonasi. 

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau 

b. ketentuan pemberian disinsentif. 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsetif 

dimaksudkan agar dalam pelaksanaan 

Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR dan 

Peraturan Zonasi. 

(4)Insentif… 

 

 

 

 

 

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan perangkat atau upaya untuk 

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan RDTR dan Peraturan 

Zonasi, berupa: 

a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan 

pajak, dan/atau pengurangan retribusi; 

b. insentif nonfiskal berupa pemberian 

kompensasi, subsidi silang, kemudahan 

perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan prasarana dan sarana, 

penghargaan, dan/atau publikasi atau 

promosi; dan 

c. pemberian insentif dari Pemerintah Daerah 

dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau 

Pemerintah Daerah lainnya. 

(5) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui 

permohonan atau usulan perorangan, kelompok 

masyarakat, pemerintah atau Pemerintah Daerah 

lainnya kepada Bupati. 
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(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang 

tidak sejalan dengan RDTR dan Peraturan Zonasi, 

berupa: 

a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang 

tinggi; dan 

b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban 

memberi kompensasi, persyaratan khusus 

dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan, 

dan/atau pembatasan penyediaan prasarana 

dan sarana. 

(7) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap 

menghormati hak masyarakat. 

(8)Ketentuan… 

 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata 

cara pemberian insentif dan disinsentif diatur 

dalam peraturan tersendiri. 

 

Bagian Kedua 

Teknik Pengaturan Zonasi 

 

Pasal 54  

(1) TPZ ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan 

pertimbangan dari tim koordinasi Penataan Ruang 

Daerah/forum Penataan Ruang dengan tujuan 

memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang 

lebih ketat penerapan Peraturan Zonasi pada Zona. 

(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut: 

a. transfer of development right (TDR) dengan 

kode a; 

b. bonus zoning dengan kode b; dan 

c. conditional uses dengan kode c. 
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(3) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada 

suatu persil/Zona ke persil/Zona lain sesuai 

kesepakatan bersama dengan arahan sebagai 

berikut: 

a. lokasi TDR diarahkan pada lokasi sebagai 

berikut: 

1. sepanjang Jalan Raya Serang dan Jalan 

Raya Kresek;  

2. Zona pertanian; 

3. Zona ruang terbuka hijau; dan 

4. kawasan yang memiliki RTBL dan/atau 

panduan rancang kota. 

b.TPZ… 

 

 

 

b. TPZ pengalihan hak membangun atau TDR 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. pengalihan hak membangun berupa luas 

lantai dari satu persil ke persil lain 

dengan Zona yang sama dalam satu batas 

administrasi kecamatan dan/atau desa 

dan/atau kelurahan; 

2. pengalihan hak membangun berupa luas 

lantai dari satu persil ke persil lain 

dengan Zona yang sama dalam kawasan 

yang dikembangkan konsep kawasan 

berorientasi transit diperkenankan tidak 

dalam satu Blok; 

3. hak membangun yang dapat dialihkan 

berupa luas lantai dari selisih batasan 

KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan 

KLB yang telah digunakan dalam kavling; 
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4. pengalihan hak membangun berupa luas 

lantai tidak diperkenankan pada Zona 

perumahan kepadatan rendah, Zona 

perumahan kepadatan sedang, dan Zona 

perumahan kepadatan tinggi;  

5. penerima pengalihan luas lantai paling 

tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari 

KLB yang ditetapkan di lahan 

perencanaan dimaksud; 

6. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 

(satu) kali; 

7. terhadap lahan yang telah melakukan 

pengalihan luas lantai dan menerima 

pengalihan luas lantai tidak 

mendapatkan pelampauan KLB; dan 

8.dalam hal… 

 

 

8. dalam hal suatu lahan perencanaan telah 

melakukan pengalihan luas lantai 

kemudian ditetapkan KLB baru untuk 

lahan perencanaan tersebut, maka selisih 

KLB tidak dapat dialihkan. 

c. prosedur dan mekanisme pelaksanaan TPZ 

pengalihan hak membangun atau TDR diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

(4) TPZ bonus zonning sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah 

dalam bentuk peningkatan/pelampauan luas lantai 

atau KLB dengan arahan sebagai berikut:  

a. lokasi bonus zonning diarahkan pada lokasi 

sebagai berikut: 

1. sepanjang Jalan Raya Serang dan Jalan 

Raya Kresek;   
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2. kawasan terpadu kompak dengan 

pengembangan konsep kawasan 

berorientasi transit; 

3. lokasi yang memiliki fungsi sebagai 

fasilitas parkir perpindahan moda (park 

and ride);  

4. lokasi pertemuan angkutan umum 

massal;  

5. lokasi pusat pelayanan publik berupa 

pasar tradisional; dan 

6. lokasi pembangunan rumah susun umum 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

yang dibangun oleh pihak swasta atau 

yang dikerjasamakan dengan pihak 

swasta. 

b.TPZ… 

 

 

 

 

b. TPZ bonus zonning sebagai kompensasi 

menyediakan fasilitas publik antara lain: 

1. menyediakan lahan dan/atau 

membangun RTH publik; 

2. menyediakan lahan dan/atau 

membangun rumah susun umum; 

3. menyediakan lahan dan membangun 

fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan; 

4. menyediakan dan/atau membangun 

waduk; 

5. menyediakan infrastruktur; 

6. menyediakan jalur dan meningkatkan 

kualitas fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan angkutan umum;  

7. menyediakan jalur sepeda yang 

terintegrasi dengan angkutan umum;  
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8. menyediakan ruang untuk sempadan 

sungai dan membuat peningkatan 

kualitas sempadan sungai; 

9. menyediakan jalan tembus bagi pejalan 

kaki dalam blok/kavling;  

10. menyediakan sebagian lahan 

pribadi/privat untuk penambahan lebar 

jalur pejalan kaki publik dengan 

persyaratan teknis; dan 

11. menyediakan ruang untuk sektor 

informal. 

c. TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud pada 

huruf b dapat dilakukan di dalam lahan 

perencanaan dan/atau di luar lahan 

perencanaan. 

(5)TPZ… 

 

 

 

 

(5) TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, adalah TPZ yang memungkinkan 

suatu Pemanfaatan Ruang yang dianggap penting 

atau diperlukan keberadaannya, untuk 

dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan 

tertentu sekalipun karakteristiknya tidak 

memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. 

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan 

Pemanfaatan Ruang bersyarat atau conditional use 

permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan 

pertimbangan tim koordinasi Penataan Ruang 

Daerah/forum Penataan Ruang dengan arahan 

sebagai berikut:  

a. lokasi conditional uses diarahkan pada lokasi 

sebagai berikut: 
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1. sepanjang Jalan Raya Serang dan Jalan 

Raya Kresek; 

2. kawasan di sekitar pintu tol; 

3. kawasan yang bersifat strategis nasional; 

4. kawasan di sekitar kegiatan transportasi 

(stasiun, terminal, dan lain-lain); 

5. kawasan perbatasan; 

6. kawasan yang diperuntukan untuk 

kepentingan umum; dan 

7. kawasan terpadu kompak dengan 

pengembangan konsep kawasan 

berorientasi transit. 

b. TPZ conditional uses sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dapat dilakukan setelah melalui 

pembahan dan pertimbangan tim koordinasi 

Penataan Ruang Daerah/forum Penataan 

Ruang. 

(6)Ketentuan… 

 

 

 

(6) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme 

Teknik Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati.  

 

BAB VII 

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN 

 

Bagian Kesatu 

Peran Masyarakat 

 

Pasal 55  

Dalam Penataan Ruang WP, setiap Orang berhak 

untuk: 

a. mengetahui RDTR dan Peraturan Zonasi; 
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b. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan 

nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang; 

c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 

d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan 

kepada pemegang hak atas tanah yang secara 

sukarela melakukan penyesuaian penggunaan 

tanah; 

e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat 

berwenang terhadap pembangunan yang tidak 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya; 

f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan 

penghentian pembangunan yang tidak sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat 

berwenang; dan 

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada 

pemerintah dan/atau pemegang izin apabila 

kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian. 

Pasal 56… 

 

Pasal 56  

Dalam Pemanfaatan Ruang WP, setiap Orang wajib: 

a. menaati RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah 

ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan perizinan 

Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan perizinan Pemanfaatan Ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai milik umum. 

 

Pasal 57  
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(1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang WP 

dilakukan pada tahap: 

a. Perencanaan Tata Ruang; 

b. Pemanfaatan Ruang; dan 

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(2) Bentuk peran masyarakat dalam Perencanaan Tata 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, berupa: 

a. masukan mengenai: 

1. persiapan penyusunan RDTR dan 

Peraturan Zonasi; 

2. penentuan arah pengembangan WP; 

3. pengidentifikasian potensi dan masalah 

pembangunan WP; 

4. perumusan konsepsi RDTR dan 

Peraturan Zonasi; dan/atau 

5. penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi. 

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat 

dalam Perencanaan Tata Ruang. 

(3)Bentuk peran… 

 

 

(3) Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan 

Ruang; 

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat 

dalam Pemanfaatan Ruang; 

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai 

dengan kearifan lokal dan RDTR dan 

Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan; 

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan 

keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, 
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ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam 

bumi dengan memperhatikan kearifan lokal 

serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan 

keamanan serta memelihara dan 

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan sumber daya alam; dan 

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, dapat berupa: 

a. masukan terkait arahan dan/atau Peraturan 

Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. keikutsertaan dalam memantau dan 

mengawasi pelaksanaan RDTR dan Peraturan 

Zonasi yang telah ditetapkan; 

c.pelaporan… 

 

 

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat 

yang berwenang dalam hal menemukan 

dugaan penyimpangan atau pelanggaran 

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar 

RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah 

ditetapkan; dan 

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan 

pejabat yang berwenang terhadap 

pembangunan yang dianggap tidak sesuai 

dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. 
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Bagian Kedua 

Kelembagaan 

 

Pasal 58  

(1) Dalam rangka mengkoodinasikan penataan ruang 

dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang 

penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah/Forum Penataan Ruang Kabupaten. 

(2) Untuk membentuk pelaksanaan tugas tim 

koordinasi Penataan Ruang Daerah/forum 

Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan 

Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja 

Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja 

Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan 

organisasi, dan tata kerja tim koordinasi Penataan 

Ruang Daerah/forum Penataan Ruang Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB VIII… 

 

 

 

BAB VIII 

PENGAWASAN 

 

Pasal 59  

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf h bertujuan untuk menjamin tercapainya 

tujuan Penataan Ruang WP, dilaksanakan melalui: 

a. tindakan pemantauan; 

b. tindakan evaluasi; dan 

c. tindakan pelaporan. 
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(2) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran 

Masyarakat, meliputi: 

a. menyampaikan laporan; dan/atau 

b. pengaduan kepada Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 60  

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan 

mengamati dan memeriksa kesesuaian antara 

penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi 

dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

(2) Bupati mengambil langkah penyelesaian dalam hal 

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti 

penyimpangan administratif dalam 

penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi. 

(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan 

RDTR dan Peraturan Zonasi, pihak yang 

melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 61… 

 

 

 

 

 

Pasal 61  

(1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan 

penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi, 

meliputi: 

a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan 

RDTR dan Peraturan Zonasi; dan 

b. kinerja pemenuhan standar pelayanan 

minimal bidang Penataan Ruang. 
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(2) Pengawasan Penataan Ruang di WP berpedoman 

pada standar pelayanan minimal bidang Penataan 

Ruang. 

(3) Standar pelayanan minimal bidang Penataan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan 

RDTR dan Peraturan Zonasi, Pemanfaatan Ruang, 

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 

RDTR dan Peraturan Zonasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IX 

PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Pasal 62  

(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf i dalam pelaksanaan RDTR dan 

Peraturan Zonasi pada tahap pertama diupayakan 

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam… 

 

 

 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh 

kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB X 

SANKSI ADMINISTRASI  

 

Pasal 63  

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang yang bertujuan untuk 

mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya 

peraturan perundang-undangan bidang Penataan 

Ruang.  

(2) Sanksi administratif merupakan acuan dalam 

pengenaan sanksi terhadap:  

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan 

RDTR dan Peraturan Zonasi;  

b. Pemanfaatan Ruang tanpa perizinan 

Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan 

berdasarkan  RDTR dan Peraturan Zonasi; 

c. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan 

perizinan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan 

berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi,  

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan perizinan Pemanfaatan Ruang 

yang diterbitkan berdasarkan  RDTR dan 

Peraturan Zonasi; 

e. Pemanfaatan… 

 

 

 

e. Pemanfataan Ruang yang menghalangi akses 

terhadap Zona atau Sub-Zona yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai milik umum; dan 

f. Pemanfaatan Ruang dengan perizinan 

Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan 

prosedur yang tidak benar.  
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(3) Setiap Orang dan/atau badan dilarang melakukan 

kegiatan Pemanfaatan Ruang tanpa dan/atau 

melanggar perizinan Pemanfaatan Ruang. 

(4) Setiap pejabat yang berwenang dilarang 

melaksanakan pemberian perizinan Pemanfaatan 

Ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan 

Peraturan Zonasi. 

 

Pasal 64  

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

berbentuk: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara perolehan pelayanan 

umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. penolakan izin; 

g. pembatalan izin; 

h. pembongkaran bangunan; 

i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

j. denda administratif. 

(2)Peringatan… 

 

 

 

 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan 

meliputi:  

a. peringatan tertulis dilakukan melalui 

penerbitan surat peringatan tertulis dari 

pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, 

yang berisi:  
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1. peringatan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya;  

2. peringatan untuk segera melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan 

dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan 

Ruang dengan RDTR dan Peraturan 

Zonasi; dan  

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

melakukan penyesuaian Pemanfaatan 

Ruang.  

b. surat peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diberikan paling 

banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1. pelanggar mengabaikan peringatan 

pertama, pejabat yang berwenang 

melakukan penerbitan peringatan tertulis 

kedua yang memuat penegasan terhadap 

hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat 

peringatan pertama; 

2.pelanggar… 

 

 

 

 

 

 

2. pelanggar mengabaikan peringatan 

kedua, pejabat yang berwenang 

melakukan penerbitan peringatan tertulis 

ketiga yang memuat penegasan terhadap 

hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat 

peringatan pertama dan kedua; dan 

3. pelanggar mengabaikan peringatan 

pertama, peringata n kedua, dan 
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peringatan ketiga, pejabat yang 

berwenang melakukan penerbitan surat 

keputusan pengenaan sanksi yang dapat 

berupa penghentian kegiatan sementara, 

penghentian sementara pelayanan 

umum, penutupan lokasi, pencabutan 

izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi 

ruang, dan/atau denda administratif.  

(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 

langkah-langkah: 

a. penerbitan surat perintah penghentian 

kegiatan sementara dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang yang berisi: 

1. pemberitahuan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan 

dari berita acara evaluasi; 

2. peringatan kepada pelanggar untuk 

menghentikan kegiatan sementara 

sampai dengan pelanggar memenuhi 

kewajiban untuk mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam rangka 

penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan 

RDTR dan Peraturan Zonasi; 

3.batas waktu… 

 

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

kepada pelanggar untuk dengan 

kesadaran sendiri melakukan 

penghentian sementara kegiatan dan 

melakukan penyesuaian Pemanfaatan 

Ruang; dan 

4. konsekuensi akan dilakukannya 

penghentian kegiatan sementara secara 
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paksa apabila pelanggar mengabaikan 

surat perintah. 

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah 

penghentian kegiatan sementara, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban dengan 

menerbitkan surat keputusan pengenaan 

sanksi penghentian sementara secara paksa 

terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang; 

c. pejabat berwenang melakukan tindakan 

penertiban dengan memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pemberhentian kegiatan Pemanfaatan Ruang 

dan akan segera dilakukan tindakan 

penertiban oleh aparat penertiban; 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi, pejabat berwenang melakukan 

penertiban dengan bantuan aparat penertiban 

melakukan penghentian kegiatan 

Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan 

 

e.setelah kegiatan… 

 

 

 

 

 

 

 

e. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang 

dihentikan, pejabat yang berwenang 

melakukan pengawasan agar kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dihentikan tidak 

beroperasi kembali sampai dengan 

terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk 

menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya dengan 
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Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan 

teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku. 

(4) Penghentian sementara perolehan pelayanan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dilakukan melalui langkah-langkah: 

a. penertiban surat pemberitahuan penghentian 

sementara perolehan pelayanan umum dari 

pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang 

(membuat surat pemberitahuan penghentian 

sementara pelayanan umum) yang berisi:  

1. pemberitahuan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan 

dari berita acara evaluasi; 

2. peringatan kepada pelanggar untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan 

Ruang dengan Rencana Tata Ruang 

dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan 

Ruang; 

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

kepada pelanggar untuk dengan 

kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan 

4.konsekuensi… 

 

 

 

4. konsekuensi akan dilakukannya 

penghentian sementara pelayanan umum 

apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan. 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban surat 
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keputusan pengenaan sanksi penghentian 

sementara pelayanan umum kepada pelanggar 

dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan 

umum yang akan diputuskan; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penertiban memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi pemberhentian 

sementara pelayanan umum yang akan segera 

dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang 

akan diputus; 

d. pejabat yang berwenang menyampaikan 

perintah kepada penyedia pelayanan umum 

untuk menghentikan pelayanan kepada 

pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; 

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penertiban dengan memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pengenaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 

akan segera dilakukan tindakan penertiban 

oleh aparat penertiban;  

f. berdasarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban melakukan penghentian sementara 

pelayanan umum yang akan diputus; 

g.pejabat… 

 

 

 

 

g. pejabat yang berwenang menyampaikan 

perintah kepada penyedia jasa pelayanan 

umum untuk menghentikan pelayanan kepada 

pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;  

h. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan 

pelayanan kepada pelanggar; dan 
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i. pengawasan terhadap penerapan sanksi 

penghentian sementara pelayanan umum 

dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 

pelayanan umum kepada pelanggar sampai 

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya 

untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya 

dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. 

(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-

langkah: 

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi 

dari pejabat berwenang melakukan penertiban 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berisi: 

1. pemberitahuan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan 

dari berita acara evaluasi; 

2. peringatan kepada pelanggar untuk 

dengan kesadarannya sendiri 

menghentikan kegiatan dan menutup 

lokasi Pemanfaatan Ruang yang 

melanggar Rencana Tata Ruang dan/atau 

ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang 

sampai dengan pelanggar memenuhi 

kewajiban untuk mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam rangka 

penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan 

RDTR dan Peraturan Zonasi; 

3.batas waktu… 

 

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

kepada pelanggar untuk dengan 

kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan 
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4. konsekuensi akan dilakukannya 

penutupan lokasi secara paksa apabila 

pelanggar mengabaikan surat peringatan. 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah 

yang  disampaikan, pejabat berwenang 

menerbitkan surat keputusan pengenaan 

sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; 

c. pejabat berwenang melakukan tindakan 

penertiban dengan memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

penutupan lokasi yang akan segera 

dilaksanakan; 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi, pejabat berwenang dengan bantuan 

aparat penertiban melakukan penutupan 

lokasi secara paksa; dan 

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi 

penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi 

yang ditutup tidak dibuka kembali sampai 

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya 

untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya 

dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan 

teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku. 

 

(6)Pencabutan… 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah: 

a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus 

pencabutan izin oleh pejabat berwenang 
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melakukan penertiban pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang, yang berisi:  

1. pemberitahuan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan 

dari berita acara evaluasi; 

2. peringatan kepada pelanggar untuk 

dengan kesadarannya sendiri mengambil 

tindakan-tindakan yang diperlukan 

dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan 

Ruang dengan RDTR dan Peraturan 

Zonasi; 

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

kepada pelanggar untuk dengan 

kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan 

4. konsekuensi akan dilakukannya 

pencabutan izin apabila pelanggar 

mengabaikan surat peringatan. 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

berwenang menerbitkan surat keputusan 

pengenaan sanksi pencabutan perizinan 

Pemanfaatan Ruang; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penertiban dengan memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pencabutan izin; 

d.pejabat… 

 

 

 

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penertiban mengajukan permohonan 

pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki 
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kewenangan untuk melakukan pencabutan 

izin; 

e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh 

pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pencabutan izin; dan 

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang 

mengenai status izin yang telah dicabut 

sekaligus perintah untuk secara permanen 

menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang telah dicabut izinnya. 

(7) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f diberlakukan pada permohonan 

perizinan Pemanfaatan Ruang yang baru pada 

lokasi yang pernah diterbitkan perizinan 

Pemanfaatan Ruang tetapi izin tersebut dilanggar 

dan dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai 

berikut: 

a. penolakan izin dilakukan setelah melalui 

tahap evaluasi terhadap kesesuaian izin yang 

telah terbit pada lokasi tersebut dengan 

kondisi yang ada di lapangan, dan dinilai tidak 

memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang 

dan/atau perizinan Pemanfaatan Ruang yang 

berlaku; dan 

b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban dengan 

memberitahukan kepada pemohon izin perihal 

penolakan izin yang diajukan, dengan memuat 

hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang 

harus dilakukan apabila pemohon akan 

mengajukan izin baru kembali. 

(8)Pembatalan… 

 

(8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah: 
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a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan 

perbedaan antara Pemanfaatan Ruang 

menurut dokumen perizinan dengan 

ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana 

Tata Ruang yang berlaku; 

b. pemberitahuan disampaikan oleh pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang kepada pihak yang 

memanfaatkan ruang perihal rencana 

pembatalan izin, agar yang bersangkutan 

dapat mengambil langkah-langkah diperlukan 

untuk mengantisipasi hal-hal yang 

diakibatkan oleh pembatalan izin; 

c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh 

pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembatalan izin; 

d. penyampaian keputusan pembatalan izin, 

yang memuat hal-hal berikut:  

1. dasar pengenaan sanksi; 

2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan Pemanfaat Ruang; dan 

3. hak pemegang izin untuk mengajukan 

penggantian yang layak atas pembatalan 

izin, sejauh dapat membuktikan bahwa 

izin yang dibatalkan telah diperoleh 

dengan itikad baik. 

 

(9).Pembongkaran… 
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(9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-

langkah: 

a. menertibkan surat pemberitahuan 

pembongkaran bangunan dari pejabat 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

berwenang melakukan penertiban 

mengeluarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi pembongkaran bangunan; 

c. pejabat berwenang melakukan penertiban 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pembongkaran bangunan 

bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan 

sanksi pembongkaran bangunan secara 

paksa. 

(10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui langkah-

langkah: 

a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi 

bagian-bagian yang harus dipulihkan 

fungsinya berikut cara pemulihannya; 

 

b.penerbitan… 
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b. penerbitan surat pemberitahuan perintah 

pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

Pemanfaatan Ruang, yang berisi: 

1. pemberitahuan tentang terjadinya 

pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta 

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan 

dari berita acara evaluasi; 

2. peringatan kepada pelanggar untuk 

dengan kesadaran sendiri pemulihan 

fungsi ruang agar sesuai dengan 

ketentuan pemulihan fungsi Ruang yang 

telah ditetapkan; 

3. batas waktu maksimum yang diberikan 

kepada pelanggar untuk dengan 

kesadaran sendiri melakukan pemulihan 

fungsi Ruang; dan 

4. konsekuensi yang diterima pelanggar 

apabila mengabaikan surat peringatan. 

c. apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban 

menerbitkan surat keputusan pengenaan 

sanksi pemulihan fungsi Ruang; 

d. pejabat yang berwenang melakukan 

pemulihan fungsi Ruang memberitahukan 

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pemulihan fungsi Ruang yang harus 

dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu 

pelaksanaannya;  

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penertiban melakukan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi 

Ruang; dan 

f. pejabat… 
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f. pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, 

menerbitkan surat pemberitahuan, dan 

perintah pemulihan fungsi Ruang. 

(11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf j dapat dikenakan secara tersendiri 

atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi 

administratif sebesar 10 (sepuluh) kali nilai jual 

objek pajak . 

(12) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara 

berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari. 

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberian sanksi administratif diatur dengan 

Peraturan Bupati dengan mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 65  

(1) RDTR WP Balaraja memiliki jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Peninjauan kembali RDTR WP Balaraja dapat 

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun apabila terjadi perubahan lingkungan 

strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang 

ditetapkan dengan undang-undang;  

c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan; atau 

d. perubahan… 
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d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat 

strategis. 

(3) Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR 

WP Balaraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Peninjauan kembali RDTR WP Balaraja 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

(5) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Balaraja tahun 

2021-2041 dilengkapi dengan rencana dan album 

peta yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 66  

(1) Ketentuan yang berkaitan dengan Penataan Ruang 

Daerah yang telah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah 

dikeluarkan berdasarkan rencana sektoral dan 

sub-Wilayah yang sah masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah 

dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Bupati ini berlaku ketentuan:  

a. untuk yang belum dilaksanakan 

pembangunannya, izin tersebut disesuaikan 

dengan fungsi kawasan berdasarkan 

Peraturan Bupati ini;  

b. untuk… 
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b. untuk yang sudah dilaksanakan 

pembangunannya, Pemanfaatan Ruang 

dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan Peraturan Bupati paling 

lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati 

ini ditetapkan;  

c. untuk yang sudah dilaksanakan 

pembangunannya dan tidak memungkinkan 

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, 

izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan; 

d. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis 

dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini 

dilakukan penyesuaian berdasarkan 

Peraturan Bupati ini; dan  

e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan 

tanpa izin ditentukan sebagai berikut:  

1. yang bertentangan dengan ketentuan 

Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang 

yang bersangkutan ditertibkan dan 

disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; 

dan/atau  

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Bupati ini, dipercepat untuk 

mendapatkan izin yang diperlukan.  

(4) Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang 

melakukan pelanggaran pengaturan Pemanfaatan 

Ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan 

Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan bidang Penataan 

Ruang. 

 

BAB XIII… 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 67  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tangerang. 

 

 Ditetapkan di Tigaraksa 

pada tanggal 25 November 2021 

 

BUPATI TANGERANG, 

 

 

 

A. ZAKI ISKANDAR 

 

Diundangkan di Tigaraksa 

pada tanggal 25 November 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANGERANG, 

  

 

 

MOCH. MAESYAL RASYID 
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