
 



 
 

 

WALIKOTA KENDARI 
 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI  

NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

 
RENCANA DETAIL TATA RUANG  

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN I CENTRAL BUSINESS DISTRICK (CBD)  

TELUK KENDARI TAHUN 2021-2041 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

 
Menimbang :  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat 

(2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah 

Perencanaan I CBD Teluk Kendari Tahun 2021-2041; 

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

Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3602); 

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103). 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG RENCANA  DETAIL TATA 

RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN I CENTRAL BUSINESS 

DISTRICK (CBD) TELUK KENDARI TAHUN 2021-2041. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1  
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kendari. 

2. Walikota adalah Walikota Kendari. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.  

4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

5. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 

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

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya  untuk  mewujudkan  struktur ruang  dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

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

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari yang selanjutnya disebut RTRW Kota 

adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Kendari, yang 

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang 

Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi 



Sulawesi Tenggara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara 

terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Kendari yang dilengkapi dengan peraturan 

zonasi Kota Kendari. 

15. Pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan Merupakan fungsi Kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, 

pelayanan social, kegiatan ekonomi dan merupakan kawasan strategis yang disebut 

juga sebagai Central Business District  atau kawasan bisnis terpadu. 

16. Central Business District  yang selanjutnya disingkat CBD berupa Pusat pelayanan 

bisnis, Niaga, Komersil, Perkantoran atau sebagai nadi Perekonomian suatu kota. 

17. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kota 

Kendari dan/atau kawasan strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, 

sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Kendari. 

18. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian 

dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau 

administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional. 

22. Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau 

administrasi yang melayani sub BWP. 

23. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi 

lingkungan permukiman dengan skala pelayanan Kecamatan dan Kelurahan. 

24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar 

tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

25. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 

26. Rencana Jaringan Prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan 

prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW 

Kota Kendari. 

27. Rencana Jaringan Pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan jaringan 

sekunder pada BWP yang terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan 

lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang belum termuat dalam RTRW 

kabupaten/kota. 

28. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan merupakan penjabaran dari jaringan distribusi 

dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan di BWP 

yang termuat dalam RTRW kota. 

29. Bus Transportasi Massal Perkotaan yang selanjutnya disingkat BRT adalah sebuah 

sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan 

dan jadwal. 

30. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk 

fungsi budi daya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bus_(transportasi)


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

32. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

33. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. 

34. Zona Konservasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan 

lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, 

satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dansejarah bangsa. 

35. Zona Perlindungan Terhadap Bawahnya adalah Peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

terhadap kawasan di bawahannya terdiri atas kawasan mangrove dan kawasan 

resapan air. 

36. Zona Perlindungan Setempat 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. 

37. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

38. Zona Perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal 

yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan 

fasilitasnya. 

39. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat 

komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta 

fasilitas umum/sosial pendukungnya. 

40. Zona Perkantoran Pemerintahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian 

dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan 

pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan 

fasilitas umum/sosial pendukungnya. 

41. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial 

budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang 

ditetapkan dalam RDTR. 

42. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, 

pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya. 

43. Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau 

bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan 

perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa. 

44. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik 

tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang 

bersangkutan. 

45. Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan 



karakteristik semula atau diarah kan bagi pengembangan fungsi- fungsi lain. 

46. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur 

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun   

untuk   setiap   blok/zona   peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 

detail tata ruang. 

47. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran 

pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona. 

48. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan mengenai tata bangunan yang memuat 

Luas kurang lebih Persil, Garis Sempadan Bangunan, Jarak Bebas Belakang 

Bangunan, dan Jarak Bebas Samping Bangunan. 

49. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum adalah ketentuan mengenai ketentuan 

prasaran dan sarana minimum pada suatu zona. 

50. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase 

perbandingan antara luas kurang lebih seluruh lantai dasar bangunan gedung dan 

luas kurang lebih lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan yang selanjutnya 

disingkat RTBL. 

51. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase 

perbandingan antara luas kurang lebih seluruh ruang terbuka di luar bangunan 

gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas kurang lebih 

tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 

RTBL. 

52. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase 

perbandingan antara luas kurang lebih seluruh lantai bangunan gedung dan luas 

kurang lebih tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang dan RTBL. 

53. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang 

membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan. 

54. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 

55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat 

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam 

penyelenggaran penataan ruang. 

56. Zona Bonus adalah izin peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang diberikan 

kepada pengguna pemanfaatan ruang dengan imbalan dari penyediaan fasilitas 

publikb berupa Ruang Terbuka Hijau. 

57. Daerah Dataran Banjir adalah ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan 

banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam 

ketentuan khusus. 

58. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

59. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah 

badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang   Penataan    Ruang    di Kota Kendari dan mempunyai 

fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

 

 

 

 



Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang 

Pasal  2  
RDTR memiliki kedudukannya sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang 

menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

 

Fungsi dan Manfaat Rencana Detail Tata Ruang  

Pasal  3  

 
Fungsi Rencana Detail Tata Ruang terdiri atas : 

Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota; 

a. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan Pemanfaatan 

ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 

b. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 

c. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan 

d. Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan. 

 

BAB  II  

DELINIASI PENETAPAN BWP 

Pasal  4  

(1) Deliniasi Penetapan BWP berada di wilayah BWP I CBD Teluk Kendari berdasarkan 

aspek administratif atau fungsional dengan luas kurang lebih 1.798,51 Ha. (seribu 

tujuh ratus sembilan puluh delapan koma lima satu hektar), beserta ruang udara di 

atasnya dan ruang di dalam bumi tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Deliniasi Penetapan BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas 

yang terdiri atas : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga 

dan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa; 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Kambu; 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kendari, Kecamatan Posia dan Teluk 

Kendari; dan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kadia dan 

Kecamatan Wua-Wua. 

(3) Deliniasi Penetapan BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Kecamatan Kadia dengan luas kurang lebih 438,144 Ha. (empat ratus tiga puluh 

delapan koma satu empat empat hektar); 

b. Kecamatan Kambu dengan luas kurang lebih 383,70 Ha. (tiga ratus delapan puluh 

tiga koma tujuh nol hektar); 

c. Kecamatan Kendari Barat dengan luas kurang lebih 638,32 Ha. (enam ratus tiga 

puluh delapan koma tiga dua hektar); 



d. Kecamatan Mandonga dengan luas kurang lebih 330,96 Ha. (tiga ratus tiga puluh 

koma sembilan enam hektar); dan 

e. Kecamatan Kendari dengan luas kurang lebih 4,03 Ha. (empat koma nol tiga 

hektar). 

(4) Deliniasi Penetapan BWP I Kecamatan Kadia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a yang terdiri atas : 

a. Kelurahan Bende dengan luas kurang lebih 246,64 Ha. (dua ratus empat puluh 

enam koma enam empat hektar);  

b. Kelurahan Kadia dengan luas kurang lebih 118,20 Ha. (seratus delapan belas koma 

dua nol) hektar; dan  

c. Kelurahan Pondambea dengan luas kurang lebih 73,30 Ha (tujuh puluh tiga koma 

tiga nol hektar).  

(5) Deliniasi Penetapan BWP I Kecamatan Kambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b yang terdiri atas : 

a. Kelurahan Kambu dengan luas kurang lebih 254,10 Ha. (dua ratus lima puluh 

empat koma satu nol hektar); dan 

b. Kelurahan Lalolara dengan luas kurang lebih 129,60 Ha. (seratus dua puluh 

sembilan koma enam nol hektar). 

(6) Deliniasi Penetapan BWP I Kecamatan Kendari Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c yang terdiri atas : 

a. Kelurahan Benu Benua dengan luas kurang lebih 48,28 Ha. (empat puluh delapan 

koma dua delapan hektar); 

b. Kelurahan Dapu Dapura dengan luas kurang lebih 6,97 Ha. (enam koma sembilan 

tujuh hektar); 

c. Kelurahan Kemaraya dengan luas kurang lebih 88,65 Ha. (delapan puluh delapan 

koma enam lima hektar); 

d. Kelurahan Lahundape dengan luas kurang lebih 100,20 Ha. (seratus  koma dua nol 

hektar); 

e. Kelurahan Punggaloba dengan luas kurang lebih 76,14 Ha. (tujuh puluh enam 

koma satu empat hektar); 

f. Kelurahan Sanua dengan luas kurang lebih 60,75 Ha. (enam puluh koma tujuh 

lima hektar); 

g. Kelurahan Sodoha dengan luas kurang lebih 42,11 Ha. (empat puluh dua koma 

satu satu hektar); 

h. Kelurahan Tipulu dengan luas kurang lebih 111,09 Ha. (seratus sebelas koma nol 

sembilan hektar); dan 

i. Kelurahan Watu-Watu dengan luas kurang lebih 104,14 Ha. (seratus empat koma 

satu empat hektar). 

(7) Deliniasi Penetapan BWP I Kecamatan Mandonga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c yang terdiri atas : 

a. Kelurahan Korumba dengan luas kurang lebih 231,21 Ha. (dua ratus tiga puluh 

satu koma dua satu hektar); dan 

b. Kelurahan Mandonga dengan luas kurang lebih 99,69 Ha. (sembilan puluh 

sembilan koma enam sembilan hektar). 

(8) Deliniasi Penetapan BWP I Kecamatan Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf d, yaitu Kelurahan Gunung Jati dengan luas kurang lebih 4,03 Ha. (empat koma 

nol tiga hektar). 

 



(9) Deliniasi Penetapan BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) 

Sub BWP yang terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdiri atas Kecamatan Kadia dan Kecamatan Mandonga dengan luas 

kurang lebih 123,35 Ha. (seratus dua puluh tiga koma tiga lima hektar); 

b. Sub BWP I.B terdiri atas Kecamatan Kadia, Kecamatan Mandonga dan Kecamatan 

Kendari Barat dengan luas kurang lebih 444,62 Ha. (empat ratus empat puluh 

empat koma enam dua hektar); 

c. Sub BWP I.C terdiri atas Kecamatan Kadia dengan luas kurang lebih 416,67 Ha. 

(empat ratus enam belas koma enam tujuh hektar); 

d. Sub BWP I.D terdiri atas Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari dengan 

luas kurang lebih 412,27 Ha. (empat ratus dua belas koma dua tujuh hektar); dan 

e. Sub BWP I.E terdiri atas Kecamatan Kambu dengan luas kurang lebih 404,44 Ha. 

(empat ratus empat koma empat empat hektar). 

(10) Deliniasi Penetapan BWP I setiap Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

terbagi dalam blok yang terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdiri atas 18 (delapan belas) blok; 

b. Sub BWP I.B terdiri atas 32 (tiga puluh dua) blok; 

c. Sub BWP I.C terdiri atas 28 (dua puluh delapan) blok; 

d. Sub BWP I.D terdiri atas 14 (empat belas) blok; dan 

e. Sub BWP I.E terdiri atas 19 (sembilan belas) blok. 

(11) Pembagian tema di setiap Sub BWP terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A, dengan fungsi utama sebagai sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan 

Kota dan Provinsi; 

b. Sub BWP I.B, dengan fungsi utama sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala 

Kota; 

c. Sub BWP I.C, dengan fungsi utama sebagai Pusat Kegiatan Perkantoran dan 

Pelayanan Sarana Olahraga Skala Kota; 

d. Sub BWP I.D, dengan fungsi utama sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan 

Tradisional dan Ruang Kreatif Dan Ekonomi Kreatif; dan 

e. Sub BWP I.E, dengan fungsi utama sebagai Pusat Kawasan Baru dengan Kegiatan 

Campuran yang Terpadu. 
 

BAB  III  

RUANG LINGKUP 

Pasal  5  

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini  mengatur ketentuan dan penetapan RDTR dan 

Peraturan Zonasi, meliputi : 

a. Tujuan Penataan Ruang BWP. I; 

b. Rencana Struktur Ruang BWP. I; 

c. Rencana Pola Ruang BWP. I; 

d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 

e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan 

f. Peraturan Zonasi. 

 

 



BAB  IV 

TUJUAN PENATAAN RUANG BWP 

Pasal  6  
Tujuan penataan ruang BWP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki 

tujuan untuk mewujudkan BWP I CBD Teluk Kendari sebagai pusat pelayanan jasa skala 

regional yang kontemporer serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan. 

 

BAB  V 

RENCANA STRUKTUR RUANG BWP 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal  7  
(1) Rencana Struktur Ruang wilayah BWP I CBD Teluk Kendari sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : 

a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan; 

b. Rencana Jaringan Transportasi; dan 

c. Rencana Jaringan Prasarana. 

(2) Rencana Struktur Ruang BWP I CBD Teluk Kendari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dengan peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  

Pasal  8  
(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a terdiri atas : 

a. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK; 

b. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK; dan 

c. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL. 

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pusat Pelayanan Kota 

Kadia yang terdapat di Sub BWP I.A. 

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. SPPK Mandonga terdapat di Sub BWP I.A; 

b. SPPK Lahundape terdapat di Sub BWP I.B; 

c. SPPK Bende terdapat di Sub BWP I.C; 

d. SPPK Dapu-Dapura terdapat di Sub BWP I.D; dan 

e. SPPK Kambu terdapat di Sub BWP I.E. 

 



 

(4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan 

b. Pusat Lingkungan Kelurahan. 

(5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri 

atas : 

a. Pusat Lingkungan Kecamatan Mandonga terdapat di Sub BWP I.B; 

b. Pusat Lingkungan Kecamatan Kadia terdapat di Sub BWP I.C; 

c. Pusat Lingkungan Kecamatan Kendari Barat terdapat di Sub BWP I.D; dan 

d. Pusat Lingkungan Kecamatan Kambu terdapat di Sub BWP I.E. 

(6) Pusat Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri 

atas : 

a. Pusat Lingkungan Kelurahan Korumba terdapat di Sub BWP I.B; 

b. Pusat Lingkungan Kelurahan Mandonga terdapat di Sub BWP I.B; 

c. Pusat Lingkungan Kelurahan Lahundape terdapat di Sub BWP I.B; 

d. Pusat Lingkungan Kelurahan Watu Watu terdapat di Sub BWP I.B; 

e. Pusat Lingkungan Kelurahan Tipulu terdapat di Sub BWP I.B; 

f. Pusat Lingkungan Kelurahan Bende terdapat di Sub BWP I.C; 

g. Pusat Lingkungan Kelurahan Pondambea terdapat di Sub BWP I.C; 

h. Pusat Lingkungan Kelurahan Kadia terdapat di Sub BWP I.C; 

i. Pusat Lingkungan Kelurahan Kemaraya terdapat di Sub BWP I.D; 

j. Pusat Lingkungan Kelurahan Punggaloba terdapat di Sub BWP I.D; 

k. Pusat Lingkungan Kelurahan Benu Benua terdapat di Sub BWP I.D; 

l. Pusat Lingkungan Kelurahan Sodoha terdapat di Sub BWP I.D;  

m. Pusat Lingkungan Kelurahan Sanua terdapat di Sub BWP I.D; 

n. Pusat Lingkungan Kelurahan Kambu terdapat di Sub BWP I.E; dan 

o. Pusat Lingkungan Kelurahan Lalo Lara terdapat di Sub BWP I.E. 

p. Pusat Lingkungan Kelurahan Lalo Lara terdapat di Sub BWP I.E. 

(7) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Ketiga  

Rencana Jaringan Transportasi 

Paragraf 1  

Umum 

Pasal  9  

Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, 

terdiri atas : 

a. Rencana Jaringan Jalan; 

b. Rencana Jalur Pejalan Kaki dan Pesepada; 

c. Rencana Jaringan Jalan Lainnya; dan 

d. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Lainnya. 

 



Paragraf 2  

Rencana Jaringan Jalan 

Pasal  10  

(1) Rencana Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf  a, terdiri atas : 

a. Jaringan jalan nasional; 

b. Jaringan jalan provinsi; dan 

c. Jaringan jalan kota. 

(2) Rencana Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 

peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.B, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal  11  
(1) Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas : 

a. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP; dan 

b. Jalan Kolektor Primer Kelas 1 yang selanjutnya disingkat JKP1. 

(2) JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan lebar jalan 

sebesar 20 m (dua puluh meter), terdapat di ruas Jalan R. Soeprapto - Jalan 

Samratulangi - Jalan Mayjen S. Parman - Jalan Mayjen Sutoyo - Jalan Sultan 

Hasanuddin - Jalan Pangeran Diponegoro - Jalan Muh. Hatta. 

(3) JKP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan lebar jalan 

sebesar 15 m (lima belas meter), terdapat di ruas Jalan Budi Utomo - Jalan Mayjen 

MT. Haryono - Jalan Jendral AH. Nasution. 

Pasal  12  
(1) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas : 

a. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingat JAS ; 

b. Jalan Kolektor Primer Kelas 2 yang selanjutnya JKP2; dan 

c. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya JKS. 

(2) JAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan lebar jalan 

selebar 20 m (dua puluh meter), terdiri atas : 

a. Ruas Jalan Ahmad Yani - Jalan Drs. H. Abdullah  Silondae; dan 

b. Ruas   Jalan   Brigjen   M. Joenoes - Jalan Ir. H. Edy Sabara - Jalan  Ir. H.  Alala - 

Jalan Bung Tomo - Jalan Pembangunan. 

(3) JKP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :  

a. Peningkatan lebar jalan sebesar 15 m (lima belas meter), terdapat di ruas Jalan 

Malaka - Jalan Z.A. Sugianto; dan 

b. Rencana pembangunan jalan baru tembusan Jalan HEA. Mokodompit -Jalan Z.A. 

Sugianto lebar jalan 40 m (empat puluh meter) dan tembusan Jalan Malaka - 

Jalan   Brigjen   M. Joenoes (Kali Kadia) lebar jalan 30 m (tiga puluh meter). 

(4) JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : 

a. Peningkatan lebar jalan sebesar 15 m (lima belas meter), terdapat di ruas Jalan 

Sao sao; Jalan Wayong - Jalan Gn. Meluhu; Jalan Balai Kota - Jalan Laute 3; 

Jalan Balai Kota II - Jalan Balaikota; Jalan Abunawas; Jalan Pasaeno; Jalan 



Tebaununggu - Jalan Tebaununggu II; Jalan Made Sabara - Jalan Buburanda; 

Jalan Laute; Jalan Lawata - Jalan Syeh Yusuf; Jalan Lasandara - Jalan Bunga 

Seroja; Jalan Saranani; Jalan H. Supu Yusuf - Jalan Bunga Kamboja; dan ruas 

Jalan Bunga Kamboja - Jalan Bunga Matahari - Jalan Bunga Tanjung - Jalan 

Bunga Kolopua; dan 

b. Pembangunan baru lebar jalan sebesar sebesar 15 m (lima belas meter) terdapat 

di penghubung ruas Jalan Pasaeno - Jalan Ahmad Yani. 

 

Pasal  13  
(1) Jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas: 

a. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS; 

b. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLIG-P; dan 

c. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disingkat JLIG-S. 

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

a. Peningkatan lebar jalan sebesar 10 m (sepuluh meter), terdapat di ruas jalan 

Jalan Baru; Jalan Mekar; Jalan Lorong Mandiri; Jalan Damai; Jalan Balai Kota 

III; Jalan Taman Suropati; Jalan Taman Suropati - Jalan Lawata - Jalan Bung 

Tomo; Jalan Bung Tomo; Jalan Malik Raya; Jalan Bunga Dahlia; Jalan Taridala; 

Jalan Merpati; Jalan Dowi Alwi; Jalan Bandang; Jalan Balanak; Jalan Kakatua - 

Jalan Bete-bete; Jalan Cumi-Cumi; Jalan Tinumbu; Jalan Cakalang; Jalan 

Torada; Jalan Manggis - Jalan Lababa - Jalan Kalenggo - Jalan Sao-Sao BTN - 

Jalan Cumi-Cumi; Jalan Sungai Kambu; Jalan Antero Hamra; Jalan Kol. H. Abd. 

Hamid; Jalan Ir. H. Alala;   Jalan Lumba Lumba; Jalan Jendral Nasution; dan 

b. Pembangunan baru lebar jalan sebesar 10 m (sepuluh meter), terdapat di 

penghubung ruas jalan Jalan Antero Hamra, Jalan Kol. H. Abd. Hamid – Jalan 

Wayong melewati sisi kali Kadia; dan jalan yang direncanakan di dalam Sub BWP 

1.E. 

(3) JLIG-P dan JLIG-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan 

seluruh ruas jalan yang tersebar di Sub BWP 1.A sampai Sub BWP 1.E dengan lebar 

jalan sebesar 6 m (enam meter). 

 

Paragraf 3 

Rencana Jaringan Pejalan Kaki dan Pesepeda  

Pasal  14  

(1) Rencana Jalur Pejalan Kaki dan Pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf b, terdiri atas : 

a. Jalan dengan lebar 30 m (tiga puluh meter) memiliki lebar jalur pejalan kaki dan 

sepeda selebar 4 m (empat meter) terdapat di ruas Jalan Ahmad Yani - Jalan Drs. 

H. Abdullah Silondae; dan Jalan Bridjen Madjien Joenoes - Jalan Ir. H. Alala - 

Jalan Pembangunan; 

b. Jalan dengan lebar 20 m (dua puluh meter) memiliki lebar jalur pejalan kaki dan 

sepeda selebar 3,6 m (tiga koma enam meter) terdapat di ruas Jalan Raden 

Suprapto - Jalan Samratulangi - Jalan Sultan Hasanuddin - Jalan Mayjen S. 



Parman - Jalan Pangeran Diponegoro; 

c. Jalan dengan lebar 15 m (lima belas meter) memiliki lebar jalur pejalan kaki dan 

sepeda selebar 2,4 m (dua koma empat meter), terdapat di ruas Jalan Malaka - 

Jalan Z.A. Sugianto - Jalan Tapak Kuda; Jalan Sao sao; Jalan Wayong - Jalan 

Gn. Meluhu; Jalan Balai Kota - Jalan Laute 3; Jalan Balai Kota II - Jalan 

Balaikota; Jalan Abunawas; Jalan Pasaeno; Jalan Tebaununggu - Jalan 

Tebaununggu II; Jalan Made Sabara - Jalan Buburanda; Jalan Laute; Jalan 

Lawata - Jalan Syeh Yusuf; Jalan Lasandara - Jalan Bunga Seroja; Jalan 

Saranani; Jalan H. Supu Yusuf - Jalan Bunga Kamboja; ruas jalan Jalan Bunga 

Kamboja - Jalan Bunga Matahari - Jalan Bunga Tj - Jalan Bunga Kolopua; jalan 

penghubung ruas jalan Jalan Pasaeno - Jalan Ahmad Yani; dan 

d. Jalan dengan lebar 10 m (sepuluh meter) memiliki lebar jalur pejalan kaki dan 

sepeda selebar 2,4 m (dua koma empat meter) terdapat di ruas Jalan Baru; Jalan 

Mekar; Jalan Lorong Mandiri; Jalan Damai; Jalan Balai Kota III; Jalan Taman 

Suropati; Jalan Taman Suropati - Jalan Lawata - Jalan Bung Tomo; Jalan Bung 

Tomo; Jalan Malik Raya; Jalan Bunga Dahlia; Jalan Taridala; Jalan Merpati; 

Jalan Dowi Alwi; Jalan Bandang; Jalan Balanak; Jalan Kakatua - Jalan Bete-bete; 

Jalan Balanak; Jalan Cumi-Cumi; Jalan Tinumbu; Jalan Cakalang; Jalan Torada; 

Jalan Manggis - Jalan Lababa - Jalan Kalenggo - Jalan Sao-Sao BTN - Jalan 

Cumi-Cumi; Jalan Sungai Kambu; Jalan Antero Hamra; Jalan Kol. H. Abd. 

Hamid; Jalan Ir. H. Alala; Jalan Lumba Lumba; dan Jalan Jendral Nasution; jalan 

penghubung ruas jalan Jalan Antero Hamra, Jalan Kol. H. Abd. Hamid - Jalan 

Wayong melewati sisi kali Kadia; dan jalan yang direncanakan di dalam Sub BWP 

1.E. 

(2) Rencana Jaringan Pejalan Kaki dan Pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 

II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 4 

Rencana Jaringan Jalan Lainnya  

Pasal  15  
 

(1) Rencana Jaringan Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, 

terdiri atas : 

a. Rencana terminal penumpang tipe - C; 

b. Rencana Pangkalan Angkutan Umum dan BRT; 

c. Halte Angkutan Umum dan BRT; dan 

(2) Rencana Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdapat pada Sub BWP I.C di Blok I.C.2. 

(3) Rencana Pangkalan Angkutan Umum dan BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdapat pada Sub BWP I.D di Blok I.D.2. 

(4) Halte Angkutan Umum dan BRT sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.2 dan Blok I.A.15; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.18, Blok 



I.B.20 dan I.B.32; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.5, Blok I.C.18 dan Blok I.C.20; dan 

d. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.5, Blok I.E.9, I.E.14, I.E.15, Blok 

I.E.17 dan Blok I.E.19. 

(5) Rencana Sistem Jaringan Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 

II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 5 

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Lainnya  

Pasal  16  
 

(1) Rencana Sistem jaringan Transportasi Lainnya, sebagaimana pada Pasal 9 huruf d, 

terdiri atas : 

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan 

b. Pelabuhan Pengumpan Lokal. 

(2) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdapat pada Sub BWP I.D di Blok I.D.2. 

(3) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat 

pada Sub BWP I.D di Blok I.D.2. 

(4) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 

II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Kempat  

Rencana Jaringan Prasarana 

Paragraf I  

Umum  

Pasal  17  

Rencana  Jaringan  Prasarana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 7 huruf c, terdiri 

atas : 

a. Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan; 

b. Rencana Jaringan Telekomunikasi; 

c. Rencana Jaringan Air Minum; 

d. Rencana Jaringan Drainase; 

e. Rencana Sistem Jaringan Air Limbah; 

f. Rencana Sistem Jaringan Persampahan; dan 

g. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. 

 



 

Paragraf 2 

Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan  

Pasal  18  

(1) Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf a terdiri atas : 

a. Jaringan Infrastruktur Minyak; dan 

b. Jaringan Penyaluran Ketenagalistrikan. 

(2) Jaringan Infrastruktur Minyak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Sarana 

Penyimpanan Bahan Bakar, terdiri atas : 

c. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.5, Blok I.B.I4, Blok I.B.23 dan Blok I.B.25; 

d. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.13; dan 

e. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.2 dan Blok I.D.10. 

(3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf b, terdiri atas : 

a. Saluran Transmisi Listrik; dan 

b. Saluran Distribusi Listrik Tegangan Menengah. 

(4) Saluran Transmisi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di 

Sub BWP I.B, Sub BWP I.C, Sub BWP I.D, dan Sub BWP E melalui ruas jaringan jalan 

Arteri Primer dan Kolektor Primer 1. 

(5) Saluran Distribusi Listrik Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, terdapat di Sub BWP I.A, BWP I.B, Sub BWP I.C, Sub BWP I.D, dan Sub BWP 

I.E melalui ruas jaringan jalan Arteri Sekunder, Kolektor Primer 2, Kolektor Sekunder 

dan Lokal Sekunder. 

(6) Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) digambarkan dengan peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 3 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 

Pasal  19  
 

(1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf b, terdiri atas : 

a. Pusat Otomatis Sambungan Telepon; 

b. Rumah Kabel; 

c. Stasiun Telepon Otomatis; 

d. Menara Sistem Transmisi (BTS); 

e. Jaringan Serat Optik; dan 

f. Jaringan Telekomunikasi. 

(2) Pusat Otomatis Sambungan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdapat pada Sub BWP I.B di Blok I.B.3. 



 

(3) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.3; dan 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.20, Blok I.C.24 dan Blok I.C.26. 

(4) Stasiun Telepon Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada 

Sub BWP I.A di Blok I.A.15. 

(5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,terdiri atas : 

a. Pemeliharaan Menara BTS di Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.2; Sub BWP I.B 

terdapat di Blok I.B.17; Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok 

I.C.12; Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.10; 

b. Rencana Pembangunan Menara BTS terdapat di Sub BWP I.C di Blok I.C.17; Sub 

BWP I.D di Blok I.D.10 dan Blok I.D.12; dan Sub BWP I.E di Blok 1.E.8 dan Blok 

1.E.18; dan 

(6) Jaringan Serat Optik sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa 

pengembangan dan penyediaan pelayanan serat optik berada di seluruh wilayah BWP 

I CBD Teluk Kendari. 

(7) Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f  berupa 

peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi, terdapat di ruas jalan Arteri Primer, 

Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder. 

(8) Pengaturan pembangunan Rencana Jaringan Telekomunikasi diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

(9) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat  ketelitian  1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran  II.F,  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

 

Paragraf  4 

Rencana Jaringan Air Minum 

Pasal  20  

(1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf  c, terdiri atas : 

a. Rencana jaringan perpipaan; dan 

b. Rencana jaringan non-perpipaan. 

(2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri   

atas :   

a. Jaringan pipa transmisi air baku; dan 

b. Jaringan pipa unit distribusi. 

(3) Jaringan pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

terdapat di Sub BWP 1.E di ruas jalan Kolektor Primer 2. 

(4) Jaringan pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di 

ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer 1 dan Kolektor Sekunder. 

(5) Rencana jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

rencana pengembangan bak penampungan air hujan, terdapat di seluruh bagian dari 

zona perumahan kepadatan sangat tinggi, zona perdagangan skala BWP dan Sub BWP 

serta zona perkantoran. 

 



 

(6) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf  5  

Rencana Jaringan Drainase 

Pasal  21  

(1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri 

atas : 

a. Jaringan drainase primer; 

b. Jaringan drainase sekunder; 

c. Rencana pembangunan bangunan resapan atau kolam retensi; 

d. Rencana pembangunan bangunan tampungan atau polder; 

e. Rencana pintu air sungai; dan 

f. Rencana pembangunan pintu air. 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di 

ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer 1, Kolektor Primer 2, dan 

Kolektor Sekunder. 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di 

ruas jalan Lokal Sekunder, Lingkungan Primer, Lingkungan Sekunder. 

(4) Rencana pembangunan bangunan resapan atau kolam retensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Sub BWP I.E di Blok I.E.3. 

(5) Rencana pembangunan bangunan tampungan atau polder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Sub BWP I.E di Blok I.E.15. 

(6) Rencana pintu air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa 

rencana pembangunan dan pemeliharaan pintu air. 

(7) Rencana pemeliharaan pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada 

Sub BWP I.B di Blok I.B.32. 

(8) Rencana pembangunan Pintu Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.2 dan Blok I.A.11; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.11,  Blok 

I.B.12, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22 dan Blok I.B.32; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.D.5, Blok I.D.9, Blok I.D.10 dan Blok I.D.16; 

d. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.1, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.9 dan Blok 

I.D.10; dan 

e. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok 

I.D.11, Blok I.D.15 dan Blok I.D.17. 

(9) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 

peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 



Paragraf 6 

Rencana Pengelolaan Air Limbah 

Pasal  22  
 

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, 

berupa sistem pengelolaan air limbah setempat, yang terdiri atas : 

a. Peningkatan pengelolahan air limbah setempat; dan 

b. Rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah skala kawasan 

permukiman. 

(2) Peningkatan pengelolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.21; dan 

b. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.4. 

(3) Rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah skala kawasan permukiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada  Sub BWP I.E di Blok 

I.E.3. 

(4) Rencana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) digambarkan 

dalam peta dengan tingkat  ketelitian  1:5.000  tercantum dalam Lampiran II.I, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

 

 

Paragraf 7 

Rencana Jaringan Persampahan 

Pasal  23  
 

(1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, 

terdiri atas : 

a. Rencana Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST); dan 

b. Rencana Pengembangan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle). 

(2) Rencana Pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas : 

a. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.3, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18 dan Blok 

I.C.19; 

b. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan 

c. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.3, Blok I.E.10, dan Blok I.E.14. 

(3) Rencana Pengembangan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.18; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.18, Blok I.B.21 dan Blok I.B.26; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.21; 

d. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6 dan Blok I.D.10; dan 

e. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.2 dan Blok I.E.9. 

 



(4) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 

dalam peta dengan tingkat  ketelitian  1:5.000  tercantum dalam Lampiran II.J, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 8  

Rencana Jaringan Lainnya 

Pasal  24  
 

(1) Rencana Jaringan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri 

atas : 

a. Rencana Jalur Evakuasi Bencana; dan 

b. Rencana Pertahanan dan Keamanan. 

(2) Rencana Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas : 

a. Tempat evakuasi; dan 

b. Jalur evakuasi bencana. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas : 

a. Tempat evakuasi sementara terdiri atas : Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.12; 

Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.10, Blok I.D.12; dan Sub BWP I.E terdapat di 

Blok I.E.10. 

b. Tempat evakuasi akhir terdiri atas : Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.2; dan Sub 

BWP I.C terdapat di Blok I.C.20. 

(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di 

ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Sao sao, Jalan Abunawas, Jalan Tebbaununggu II, 

Jalan Supu Yusuf, Jalan Taman Suropati, Jalan Bung Tomo, Jalan Drs. H. Abudullah 

Silondae, Jalan Syeh Yusuf, Jalan Saranani, Jalan Bunga Kamboja, Jalan 

Samratulangi, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan. Pangeran Diponegoro, Jalan Merpati, 

Jalan Dolwi Alwi, Jalan Cakalang, Jalan Pembangunan, Jalan Ir. H. Alala, Jalan 

Tapak Kuda, Jalan Buburanda, Jalan Bridjen Madjien Joenoes, Jalan Lumba-lumba, 

Jalan Jendral Nasution, Jalan Malaka, Jalan Z.A. Sugianto dan rencana 

pembangunan jalan baru di Sub BWP I.E. 

(5) Rencana Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas : 

a. Dermaga TNI Angkatan Laut terdapat di Sub BWP I.D di Blok I.D 

b. Kodim 1417/Kendari terdapat di Sub BWP I.D di Blok I.D. 

c. Kodam VII/Wirabuana Sub Panda Kendari terdapat di Sub BWP I.B di Blok I.B 

d. Polsek Mandoga terdapat di Sub BWP I.B di Blok I.B 

e. Polsek Kemaraya terdapat di Sub BWP I.D di Blok I.D 

(6) Rencana Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 

II.K, yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(7) Rencana Jalur Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) (1) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum 

dalam Lampiran II.L,  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 



 

BAB  VI 

RENCANA POLA RUANG BWP 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal  25  
 

(1) Rencana Pola Ruang BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas : 

a. Rencana Zona Lindung; dan 

b. Rencana Zona Budidaya. 

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta 

dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Kedua  

Rencana Zona Lindung  

Paragraf 1 

Umum 

Pasal  26  
 

Rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri    

atas : 

a. Zona Konservasi yang selanjutnya di singkat KS; 

b. Zona Perlindungan Terhadap Bawahannya yang selanjutnya di singkat PB; 

c. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya di singkat PS; dan 

d. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya di singkat RTH. 

 

Paragraf 2 

Zona Konservasi Cagar Alam  

Pasal  27  

 

Zona KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas Sub Zona Kawasan 

Konservasi Hutan Raya yang selanjutnya disingkat KS-4 merupakan bagian dari kawasan 

lindung memiliki ciri khas tertentu berupa hutan di daratan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta 

nilai budaya dan sejarah bangsa, dengan luas kurang lebih 106,00 Ha. (seratus enam koma 

nol nol hektar), terdiri atas Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.8, Blok I.D.9 dan Blok I.D.11. 



Paragraf  3 

Zona Perlindungan Terhadap Bawahannya 

Pasal  28  

 

(1) Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas : 

a. Sub Zona Ekosistem Mangrove; dan 

b. Sub Zona Resapan Air. 

(2) Sub Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat EM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan lindung yang berupa kumpulan 

vegetasi berupa gambut dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut. 

(3) Sub Zona EM sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dengan luas kurang lebih 0,42 

Ha. (nol koma empat dua hektar). 

(4) Sub Resapan Air yang selanjutnya disingkat RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya. 

(5) Sub Zona RA sebagaimana di maksud dalam ayat (4) dengan luas kurang lebih 8,39 

Ha. (delapan koma tiga sembilan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 7,17 Ha. (tujuh koma satu tujuh hektar) 

terdapat di Blok I.D.9 dan Blok I.D.10; dan 

b. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 1,22 Ha. (satu koma dua dua hektar) 

terdapat di Blok I.E.3. 

 

Paragraf 4 

Zona Perlindungan Setempat  

Pasal  29  
 

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas : 

a. Sub Zona Sempadan Pantai; 

b. Sub Zona Sempadan Sungai; dan 

c. Sub Zona Sempadan Embung. 

(2) Sub Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat SP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap teluk. 

(3) Sub Zona SP sebagaimana di maksud dalam ayat (2) terdapat di sepanjang teluk 

Kendari yang memiliki lebar 100 m (seratus meter) pada kawasan yang belum 

terbangun, jika sudah terbagun diperuntukan sebagai jalan, jalur hijau, ruang 

terbuka non hijau, dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai ruang publik. 

 

 

 



(4) Sub Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat SS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya 

yang ada pada sungai dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 

(5) Sub Zona SS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 27,99 

Ha. (dua puluh tujuh koma sembilan sembilan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 2,35 Ha. (dua koma tiga lima hektar) 

terdapat di Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok 

I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18 dan Blok I.B.20; 

b. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 6,35 Ha. (enam koma tiga lima hektar) 

terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.11, Blok I.C.16 

dan Blok I.C.17; 

c. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 0,03 Ha. (nol koma nol tiga hektar) 

terdapat di Blok I.D.2; dan 

d. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 18,65 Ha. (delapan belas koma enam lima 

hektar) terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok 

I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.13, Blok I.E.15, Blok I.E.17 dan Blok 

I.E.19. 

(6) Sub Zona Sempadan Embung yang selanjutnya disingkat SE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap embung. 

(7) Sub Zona SE sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) terdapat di Sub BWP I.E di Blok 

I.E.3 yang memiliki lebar 10 m (sepuluh meter) dan dapat dimanfaatkan sebagai jalan 

jalur hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai 

ruang publik. 

 

Paragraf 5 

Zona Ruang Terbuka Hijau 

Pasal  30  

 

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas : 

a. Sub Zona Rimba Kota; 

b. Sub Zona Taman Kota; 

c. Sub Zona Taman Kecamatan; dan 

d. Sub Zona Taman Kelurahan/Taman Ramah Anak. 

(2) Sub Zona Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 102,84 Ha. (seratus dua koma nol delapan 

empat hektar), terdapat di Sub BWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.9 dan Blok I.B.32, 

Sub BWP I.D pada Blok I.D.9, Sub BWP I.E pada Blok I.E.15 dan Blok I.E.19. 

(3) Sub Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan lindung dengan bentuk lahan 

terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi 

atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian 

wilayah kota. 



(4) Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan luas kurang lebih 

91,32 Ha. (sembilan puluh satu koma tiga dua hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 11,84 Ha. (sebelas koma delapan empat 

hektar), terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18 

Blok I.A.23; 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 16,55 Ha. (enam belas koma lima lima 

hektar), terdapat 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.15, Blok I.B.23 dan Blok I.B.32; 

c. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 20,35 Ha. (dua puluh koma tiga lima 

hektar), terdapat 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.8, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, 

Blok I.C.20, Blok I.C.25 dan Blok I.C.28; 

d. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 8,34 Ha. (delapan koma tiga empat 

hektar) terdapat di Blok I.D.1, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.9 dan 

Blok I.D.23; dan 

e. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 33,86 Ha. (tiga puluh tiga koma delapan 

enam hektar), terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E 4, Blok I.E 5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, 

Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, Blok I.E.13, Blok I.E.14 dan Blok 

I.E.17. 

(5) Sub Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari kawasan lindung berbentuk taman yang 

ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. 

(6) Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan luas kurang lebih 

10,11 Ha. (sepuluh koma satu satu hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 9,35 Ha. (sembilan koma tiga lima hektar) 

terdapat di Blok I.B.4; dan 

b. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 0,76 Ha. (nol koma tujuh enam hektar) 

terdapat di Blok I.E.12 dan Blok I.E.15. 

(7) Sub Zona Taman Kelurahan/Taman Ramah Anak yang selanjutnya disebut RTH-4 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kawasan 

lindung berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan 

dan ramah terhadap anak. 

(8) Sub Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan luas kurang lebih 0,98 

Ha. (nol koma sembilan delapan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 0,39 Ha. (nol koma tiga sembilan hektar) 

terdapat di Blok I.C.9 dan Blok I.C.15; dan 

b. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 0,59 Ha. (nol koma lima sembilan hektar) 

terdapat di Blok I.E.10 dan Blok I.E.13. 
 

 

 

 

 

 

 



Bagian Ketiga Zona Budidaya  

Paragraf 1 

Umum 

Pasal  31  
 

Rencana Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri 

atas : 

a. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R; 

b. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K; 

c. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT; 

d. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU; 

e. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR; 

f. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disingkat PL; dan 

g. Zona Campuran yang selanjutnya disingkat C. 

 

Paragraf 2  

Zona Perumahan 

Pasal  32  

 

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 

513,80 Ha. (lima ratus tiga belas koma delapan nol hektar), terdiri atas : 

a. Sub Zona perumahan kepadatan sangat tinggi atau rumah susun; 

b. Sub Zona perumahan kepadatan tinggi; 

c. Sub Zona perumahan kepadatan sedang; dan 

d. Sub Zona perumahan kepadatan rendah. 

(2) Sub Zona perumahan kepadatan sangat tinggi atau rumah susun yang selanjutnya 

disebut R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari 

kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian yang jumlah 

bangunan rumahnya jauh lebih besar dengan luas lahan dengan pengembangan 

secara vertikal sebagai rumah susun. 

(3) Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 31,91 

Ha. (tiga puluh satu koma sembilan satu hektar), terdapat di Sub BWP I.C pada Blok 

I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.15 dan Blok I.C.19. 

(4) Sub Zona perumahan kepadatan tinggi yang selanjutnya disebut R-2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang lebih besar 

pada jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 

(5) Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 166,51 

Ha. (seratus enam puluh enam koma lima satu hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 13,42 Ha. (tiga belas koma empat dua 

hektar) terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; 



b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 55,05 Ha. (lima puluh lima koma nol lima 

hektar) terdapat di Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.20 

dan Blok I.B.22; dan 

c. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 98,03 Ha. (sembilan puluh delapan koma 

nol tiga hektar) terdapat di 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.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, 

Blok I.C.26, Blok I.C.27 dan Blok I.C.28. 

(6) Sub Zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut R-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir 

seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 

(7) Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan luas kurang lebih 40,05 

Ha. (empat puluh koma nol lima hektar), terdapat di Sub BWP I.B pada Blok I.B.15, 

Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, 

Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27 dan Blok I.B.29. 

(8) Sub Zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut R-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang lebih kecil 

jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 

(9) Sub Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan luas kurang lebih 275,33 

Ha. (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tiga hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 10,30 Ha. (sepuluh koma tiga nol hektar) 

terdapat di Blok I.B.28; 

b. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 148,96 Ha. (seratus empat puluh delapan 

koma sembilan enam hektar) terdapat di Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok 

I.D.12, Blok I.D.13 dan Blok I.D.14; dan 

c. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 116,07 Ha. (seratus enam belas koma nol 

tujuh hektar) terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, 

Blok I.E.6, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.11, Blok I.E.12 dan Blok I.E.17. 

 

Paragraf  3 

Zona Perdagangan dan Jasa 

Pasal  33  

 

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 

344,85 Ha. (tiga ratus empat puluh empat koma delapan lima hektar), terdiri  atas : 

a. Sub Zona perdagangan dan jasa skala kota; 

b. Sub Zona perdagangan dan jasa skala BWP; dan 

c. Sub Zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP. 

(2) Sub Zona perdagangan dan jasa skala kota yang selanjutnya disebut K-1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, 

tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 

pelayanan kota. 



(3) Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 248,06 

Ha. (dua ratus empat puluh delapan koma nol enam hektar), terdiri    atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 6,61 Ha. (enam koma enam satu hektar) 

terdapat di Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.11; 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 95,24 Ha. (sembilan lima koma dua empat 

hektar) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok 

I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, 

Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok 

I.B.29 dan Blok I.B.31; 

c. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 94,85 Ha. (sembilan puluh empat koma 

delapan lima hektar) terdapat di Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok 

I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, 

Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok 

I.C.27 dan Blok I.C.28; 

d. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 18,16 Ha. (delapan belas koma satu enam 

hektar) terdapat di Blok I.D.4, Blok I.D.6 dan Blok I.D.7; dan 

e. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 33,18 Ha. (tiga puluh tiga koma satu 

delapan hektar) terdapat di Blok I.E.9, Blok I.E.12, Blok I.E.14 dan Blok I.E.17. 

(4) Sub Zona perdagangan dan jasa skala BWP yang selanjutnya disebut K-2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan 

budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan 

skala pelayanan BWP. 

 

(5) Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 92,90 

Ha. (sembilan puluh dua koma sembilan nol hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 25,26 Ha. (dua puluh lima koma dua 

enam hektar) terdapat di Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok 

I.B.16, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.24, Blok I.B.26 dan Blok 

I.B.27; 

b. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 23,90 Ha. (dua puluh tiga koma sembilan 

nol hektar) terdapat di Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, BlokI.C.11 dan Blok 

I.C.28; 

c. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 23,31 Ha. (dua puluh tiga koma tiga satu 

hektar) terdapat di Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.12 dan 

Blok I.D.14; dan 

d. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 20,42 Ha. (dua puluh koma empat dua 

hektar) terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok 

I.E.6, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.17. 

(6) Sub Zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP yang selanjutnya disebut K-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari kawasan 

budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan 

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

rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP. 

(7) Sub Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan luas kurang lebih 3,88 

Ha. (tiga koma delapan delapan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 2,02 Ha. (dua koma nol dua hektar) 

terdapat di Blok I.B.19, I.B.20, I.B.21 dan I.B.23; 



b. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat hektar) 

terdapat di Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 dan Blok I.C.11; dan 

c. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu hektar)  di Blok 

I.D.13 dan Blok I.D.14. 
 

Paragraf 4  

Zona Perkantoran 

Pasal  34  
 

(1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas kurang lebih 

61,42 Ha. (enam puluh satu koma empat dua hektar). 

(2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 32,13 Ha. (tiga puluh dua koma satu tiga 

hektar), terdapat di Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9 dan Blok I.A.16; 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 8,61 Ha. (delapan koma enam satu 

hektar), terdapat di Blok I.B.14, I.B.17, I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.B.22, 

Blok I.B.23, Blok I.B.26, I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30 dan Blok I.B.31; 

c. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 8,53 Ha. (delapan koma lima tiga hektar), 

terdapat di Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, 

Blok I.C.12, Blok I.C.19, Blok I.C.20 dan Blok I.C.21. 

d. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 7,27 Ha. (tujuh koma dua tujuh hektar), 

terdapat di I.D.1, I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.10, Blok I.D.12 

dan Blok I.D.14; dan 

e. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 4,85 Ha. (empat koma delapan lima 

hektar), terdapat di Blok I.E.12. 

 

 

Paragraf  5 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

Pasal  35  

 

Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 81,00 

Ha. (delapan puluh satu koma nol nol hektar), terdiri atas : 

a. Sub Zona sarana pelayanan umum skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1 

merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani 

penduduk skala kota dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, 

peribadatan dan transportasi; 

b. Sub Zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-

2 merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani 

penduduk skala kota dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan 

peribadatan; dan 



c. Sub Zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3 

merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani 

penduduk skala kota dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan 

peribadatan. 

Pasal  36  

 

(1) Sub Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dengan  luas kurang 

lebih 59,36 Ha. (lima puluh sembilan koma tiga enam hektar), terdiri atas : 

a. Sub Subzona Pendidikan Skala Kota  yang selanjutnya disingkat SPU-1-1; 

b. Sub Subzona Kesehatan Skala Kota  yang selanjutnya disingkat SPU-1-2; 

c. Sub Subzona Olahraga Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1-3; 

d. Sub Subzona Peribadatan Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1-4; dan 

e. Sub Subzona Transportasi Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1- 5. 

(2) Sub Subzona SPU-1-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 

kurang lebih 32,26 Ha. (tiga puluh dua koma dua enam hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.15; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok 

I.B.19, Blok I.B.22, Blok I.B.24 dan I.B.28; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.13, Blok I.C.21, Blok 

I.C.25 dan Blok I.C.28; 

d. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.9, Blok 

I.D.10, Blok I.D.12 dan Blok I.D.14; dan 

e. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.4 dan Blok I.E.9. 

(3) Sub Subzona SPU-1-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

kurang lebih dari 13,27 Ha. (tiga belas koma dua tujuh hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.3; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.15, Blok I.B.16 dan Blok I.B.24; 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.3; dan 

d. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.15. 

(4) Sub Subzona SPU-1-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

kurang lebih dari 9,49 Ha. (sembilan koma empat sembilan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.14, Blok I.B.16, Blok I.B.22 dan Blok I.B.24; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.17, 

Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.28; 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.5, Blok I.D.10, Blok I.D.12 dan Blok I.D.14; dan 

d. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.1 dan Blok I.E.10. 

(5) Sub Subzona SPU-1-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 

kurang lebih dari 2,58 Ha. (dua koma lima delapan hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.15; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.15 dan Blok I.B.29; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.9 dan Blok I.C.11; dan 

d. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.10, Blok 

I.D.12 dan Blok I.D.13; dan 

e. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.5 dan Blok I.D.15. 

 

 



(6) Sub Subzona SPU-1-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 

kurang lebih dari 1,76 (satu koma tujuh enam hektar),  

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.2 dan Blok I.B.25; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.2, Blok I.C.5 dan Blok I.C.13; da 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.10; dan 

d. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.9. 

 

Pasal  37  
 

(1) Sub Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dengan  luas kurang 

lebih 13,71 Ha. (tiga belas koma tujuh satu hektar), terdiri atas : 

a. Sub Subzona Pendidikan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2-1; 

b. Sub Subzona Kesehatan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2-2; 

c. Sub Subzona Olahraga Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU- 2-3; 

dan 

d. Sub Subzona Peribadatan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2-4. 

(2) Sub Subzona SPU-2-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 

kurang lebih 3,34 Ha. (tiga koma tiga empat hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.21; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.3 dan Blok I.C.18; dan 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.3 dan I.D.10. 

(3) Sub Subzona SPU-2-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

kurang lebih 2,45 Ha. (dua koma empat lima hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.15, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok 

I.B.21, Blok I.B.23 dan Blok I.B.26 ; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.20 dan Blok 

I.C.28; dan 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6,  Blok 

I.D.10 dan Blok I.D.13. 

(4) Sub Subzona SPU-2-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

kurang lebih 1,07 Ha. (satu koma nol tujuh hektar), terdapat di Sub BWP I.C pada 

Blok I.C.4. 

(5) Sub Subzona SPU-2-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 

kurang lebih 6,85 Ha. (enam koma delapan lima hektar), terdiri atas: 

a. Sub BWP I.A terdapat di Blok I.A.4, Blok I.A.8 dan Blok I.A.16; 

b. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok 

I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.19, Blok I.B.22, 

Blok I.B.25, Blok I.B.26 dan Blok I.B.28 ; 

c. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok 

I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.18, Blok I.C.21, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27 

dan Blok I.C.28; 

d. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok 

I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.13 dan Blok I.D.14; dan 

e. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3 dan Blok I.E.6. 

 



Pasal  38  
 

(1) Sub Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dengan luas kurang 

lebih 7,88 Ha. (tujuh koma delapan delapan hektar), terdiri atas : 

a. Sub Subzona Pendidikan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3-1; 

b. Sub Subzona Kesehatan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3-2; 

dan 

c. Sub Subzona Peribadatan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3-3. 

(2) Sub Subzona SPU-3-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 

kurang lebih 7,44 Ha. (tujuh koma empat empat hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.12, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok 

I.B.22, Blok I.B.23 dan Blok I.B.31; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.9, Blok I.C.20 dan Blok I.C.28; 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.10 dan Blok 

I.D.13; dan 

d. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.5. 

(3) Sub Subzona SPU-3-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

kurang lebih 0,31 Ha. (nol koma tiga satu hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.16, Blok I.B.22, dan Blok I.B.29; 

b. Sub BWP I.C terdapat di Blok I.C.9; dan 

c. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.4. 

(4) Sub Subzona SPU-3-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

kurang lebih 0,13 Ha. (nol koma satu tiga hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B terdapat di Blok I.B.30; 

b. Sub BWP I.D terdapat di Blok I.D.4 dan Blok I.D.10; dan 

c. Sub BWP I.E terdapat di Blok I.E.2. 

 

Paragraf 6  

Zona Transportasi 

Pasal  39  
 

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 4,62 Ha. (empat koma 

enam dua hektar), terdapat di Sub BWP I.D pada Blok I.D.2. 

 

Paragraf 7 

Zona Peruntukkan Lainnya 

Pasal  40  

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas : 

a. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau; 

b. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan; dan 



c. Sub Zona Pariwisata. 

(2) Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa 

ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam 

kategori RTH berupa lahan yang diperkeras dan memiliki fungsi ekologis, ekonomis 

yang dimiliki oleh Pemerintah maupun privat. 

(3) Sub Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 37,55 

(tiga puluh tujuh koma lima lima hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 12,85 Ha. (dua belas koma delapan lima 

hektar), terdapat di Blok I.A.1 dan I.A,2; dan 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 24,69 Ha. (dua puluh empat koma enam 

sembilan hektar), terdapat di Blok I.B.32. 

(4) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 

dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan 

keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada 

tingkat nasional dan tingkat daerah. 

(5) Sub Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 7,14 Ha. 

(tujuh koma satu empat hektar), terdiri atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 1,91 Ha. (satu koma sembilan satu 

hektar), terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.12; 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 3,59 Ha. (tiga koma lima sembilan hektar), 

terdapat di Blok I.B.12 dan Blok I.B.15; dan 

c. Sub BWP I.D dengan luas kurang lebih 1,63 Ha. (satu koma enam tiga hektar), 

terdapat di Blok I.D.2, Blok I.D.7 dan Blok I.D.12. 

(6) Sub Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c berupa Subsub Zona Pariwisata Buatan yang selanjutnya disingkat W-2 

dengan luasan kurang lebih 9,14 Ha. (sembilan koma satu empat hektar), merupakan 

bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan 

pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya yang terdiri atas : 

a. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 1,94 Ha. (satu koma sembilan empat 

hektar), terdapat di Blok I.B.32.; dan 

b. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 7,20 Ha. (tujuh koma dua nol hektar), 

terdapat di Blok I.E.18. 

 

Paragraf  8  

Zona Campuran 

Pasal  41  
 

Zona C sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf g, berupa Sub Zona Perdagangan 

Perumahan, Perdagangan atau Jasa dan Perkantoran yang selanjutnya disingkat C-3 

dengan luas kurang lebih 106,82 Ha. (seratus enam koma delapan dua hektar), terdiri    

atas : 

a. Sub BWP I.A dengan luas kurang lebih 23,48 Ha. (dua puluh tiga koma empat delapan 

hektar), terdapat di Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14 dan 



Blok I.A.15; 

b. Sub BWP I.B dengan luas kurang lebih 7,33 Ha. (tujuh koma tiga tiga hektar), 

terdapat di Blok I.B.6; 

c. Sub BWP I.C dengan luas kurang lebih 28,79 Ha. (dua puluh delapan koma tujuh 

sembilan hektar), terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C16; dan 

d. Sub BWP I.E dengan luas kurang lebih 47,21 Ha. (empat puluh tujuh koma dua satu 

hektar), terdapat di Blok I.E.10 dan Blok I.E.13. 

 
BAB  VII 

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

Pasal  42  
 

(1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

huruf d merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 

akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

(2) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 

tercantum dalam  Lampiran  IV,  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal  43  
 

(1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 

ayat (1) terdiri atas : 

a. Penataan campuran di tepi teluk; 

b. Penataan campuran dilahan basah menerapkan konsep Water Sensitive Urban 

Design yang selanjutnya disingkat WSUD; dan 

c. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan. 

(2) Sub BWP yang diprioritaskan dengan tema penataan campuran di tepi teluk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Sub BWP I.B berada pada 

Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.17, Blok 

I.B.18 dan Blok I.B.32. 

(3) Sub  BWP  yang  diprioritaskan  dengan   tema   penataan campuran  di lahan basah 

menerapkan konsep WSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di 

Sub BWP I.E berada pada Blok I.E.3, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.14, 

Blok I.E.15, Blok I.E.17, Blok I.E.18, Blok I.E.19 dan Blok I.E.20. 

(4) Sub BWP yang diprioritaskan dengan tema penanganan pelestarian/ perlindungan 

blok/kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Sub BWP I.C 

berada pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan I.C.16. 

 

 

 

 

 



 

BAB VIII  

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal  44  

 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e 

merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan 

prasarana. 

(2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program 

pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. 

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP; 

b. lokasi; 

c. besaran; 

d. sumber pendanaan; 

e. instansi pelaksana; dan 

f. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

Pasal  45  
 

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (4) huruf a, terdiri atas : 

a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP; 

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; 

c. program perwujudan rencana pola ruang di BWP; dan 

d. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya. 

(2) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, 

terdapat di Blok dalam sub BWP. 

(3) Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, berupa jumlah 

satuan masing-masing volume kegiatan. 

(4) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (4) huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama 

pendanaan. 

(5) Kerja sama pendanaan sebagimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf e terdiri  

atas : 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Provinsi; 

c. Pemerintah Kota; 

d. Pemerintah Kecamatan, Kelurahan; dan 

e. Masyarakat. 



 

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) 

huruf f, terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam 

menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan BWP CBD Teluk 

Kendari yang terdiri atas : 

a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2023; 

b. tahap kedua pada periode tahun 2024-2028; 

c. tahap ketiga pada periode tahun 2029-2033; 

d. tahap keempat pada periode tahun 2034-2038; dan 

e. tahap kelima pada periode tahun 2039-2041. 

(8) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan indikasi program pemanfaatan ruang priotitas 5 (lima) tahunan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IX  

PERATURAN ZONASI 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal  46  
 

(1) Peraturan zonasi BWP I CBD Teluk Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf f berfungsi sebagai : 

a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya ruang 

udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; 

c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 

d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan 

e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan  penetapan 

lokasi investasi. 

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Aturan Dasar; dan 

b. Teknik Pengaturan Zonasi. 

(3) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. Ketentuan tata bangunan; 

d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. Ketentuan khusus; dan 

f. Ketentuan pelaksanaan. 

(4) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : 

a. Bonus Zoning; dan 

b. Conditional Use berupa Zona Dataran Banjir. 



 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a terdiri atas : 

a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat I; 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat T; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat B; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung 

maupun zona budidaya yang selanjutnya disingkat X. 

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan T sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri atas : 

a. Ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan pembatasan 

pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu 

kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan 

lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan antara pukul 05.00-21.00 WITA 

yang selanjutnya disingkat T1A dan pukul 17.00-04.00 WITA yang selanjutnya 

disingkat T1B; 

b. Ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan pembatasan luas, baik 

dalam bentuk pembatasan luas kurang lebih maksimum suatu kegiatan di dalam 

sub zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi 

dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya yang selanjutnya disingkat T2; dan 

c. Ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan pembatasan jumlah 

kegiatan pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu 

melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan 

tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-

pertimbangan khusus yaitu jarak interval maupun kuantitas yang selanjutnya 

disingkat T3. 

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf c diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri atas : 

a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan syarat harus memiliki ijin sesuai 

kebutuhan dinas yang memberikan ijin yaitu Amdal/UKL- UPL/SPPL, Andalin, 

dan/atau Ijin Lokasi, Ijin Usaha, dan/atau Ijin Khusus RT/RW dan Persetujuan 

Warga Setempat yang selanjutnya disingkat B1; 

b. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan syarat pengenaan disinsentif 

dampak pembangunan diwajibkan menyediakan tempat parkir, sumur resapan, 

menambah luas RTH, memperlebar dan pengelolaan pedestrian dan pengelolaan 

drainase yang selanjutnya disingkat B2; 

c. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan syarat diwajibkan menyediakan 

Ruang untuk Pemenuhan SPU (sarana prasarana umum) meliputi : Jalan Paving 

Blok, Fire Protection, Penerangan Jalan, Penanaman Pohon Pelindung. yang 

selanjutnya disingkat B3; 

d. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan syarat sudah terdapat bangunan 

eksisting sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan tidak merubah 

struktur bangunan, tidak boleh menambah unit dan/atau luasan, dan hanya 

diperbolehkan renovasi yang selanjutnya disingkat B4; dan 

e. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan syarat menyediakan tempat 

pembuangan limbah dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kawasan 



sekitarnya yang selanjutnya disingkat B5. 

(8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu 

zona, meliputi: 

a. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat (KDB) Maksimum; 

b. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat (KLB) Maksimum; 

c. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat (KDH) Minimum; dan 

d. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat (KTB) Maksimum. 

(9) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah ketentuan 

mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona, meliputi : 

a. Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat (LB) Maksimum; 

b. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat (TB) Maksimum; dan 

c. Luas Persil yang selajutnya disingkat (LP) Minimum; 

d. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat (GSB) Minimum; 

e. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat (JBS) Minimum; dan 

f. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat (JBB) Minimum. 

(10) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a disusun di dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 

berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(11) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b disusun di dalam tabel itensitas pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan sub zona 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.B, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(12) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun di 

dalam tabel tata bangunan berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VI.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(13) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di dalam 

tabel Zoning Text berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(14) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam 

peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas 

Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan 

Pasal  47  
 

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan 

Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) 

huruf a, b dan c, terdiri atas : 

a. Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan Zona Lindung; dan 



b. Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan Zona Budidaya. 

(2) Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan Zona Lindung sebagaimana 

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

a. Zona Konservasi yang selanjutnya disingkat KS; 

b. Zona Perlindungan terhadap Bawahannya yang selanjutnya disingkat PB; 

c. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS; 

d. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH; 

(3) Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan Zona Budidaya sebagaimana 

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

a. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R; 

b. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K; 

c. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT; 

d. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR; 

e. Zona Sarana Prasarana Umum yang selanjutnya disingkat SPU; 

f. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disingkat PL; dan 

g. Zona Campuran yang selanjutnya disingkat C. 

 

Paragraf 1 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan  

Zona Konservasi 

Pasal  48  

 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas dan tata bangunan Zona KS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berupa ketentuan kegiatan, intensitas dan tata 

bangunan Sub Zona Konservasi Hutan Raya yang selanjutnya disingkat KS-4. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona KS-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) dengan 

klasifikasi T2; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi 

B1; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona KS-4 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas : 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 

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

c. KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KS-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

 

 



Paragraf 2 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas dan Tata Bangunan  

Zona Perlindungan terhadap Bawahannya 

Pasal  49  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona PB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas dan tata bangunan Sub Zona Ekosistem Mangrove 

yang selanjutnya disingkat EM; dan 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas dan tata bangunan Sub Zona Resapan Air yang 

selanjutnya disingkat RA. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona EM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) dengan 

klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi 

B1, B2 dan B3; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona EM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 

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

c. KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) dengan 

klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi 

B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RA, Sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen; 

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

c. KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen. 

 



(8) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter. 

 

Paragraf 3 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Perlindungan Setempat 

Pasal  50  

 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona PS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sempadan Pantai 

yang selanjutnya disingkat SP; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sempadan Sungai 

yang selanjutnya disingkat SS; dan 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sempadan Embung 

yang selanjutnya disingkat SE. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona SP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T), dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona SP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas : 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona SS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

 

 



(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona SS, Sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona SS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 65 (enam puluh lima) persen. 

(8) Ketentuan tata bangunan Sub Zona SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter. 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona SE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona SE, Sebagaimana dimaksud 

pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona SE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 65 (enam puluh lima) persen. 

(11) Ketentuan tata bangunan Sub Zona SE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas : 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

 
Paragraf 4 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Ruang Terbuka Hijau 

Pasal  51  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona RTH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Rimba Kota yang 

selanjutnya disingkat RTH-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Taman Kota yang 

selanjutnya disingkat RTH-2; 

 



c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Taman Kecamatan 

yang selanjutnya disingkat RTH-3; dan 

d. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Taman 

Kelurahan/Taman Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RTH-4. 

(2) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RTH-1 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 70 (tujuh puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

(5) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 70 (tujuh puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,5 (nol koma lima). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

huruf b, terdiri atas : 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2,dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

 



(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 70 (tujuh puluh) persen. 

(10) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas : 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

(11) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 70 (tujuh puluh) persen. 

(13) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

huruf d, terdiri atas : 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 m (empat meter). 

 

 

Paragraf 5 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Perumahan 

Pasal  52  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas dan tata bangunan zona R sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Rumah Kepadatan 

Sangat Tinggi atau rumah susun yang selanjutnya disingkat R-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Rumah Kepadatan 

Tinggi yang selanjutnya disingkat R-2; 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Rumah Kepadatan 

Sedang yang selanjutnya disingkat R-3; dan 

d. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Rumah Kepadatan 

Rendah yang selanjutnya disingkat R-4. 



(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 6 (enam) persen;  

c. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas : 

a. LB maksimum 12 (dua belas) lantai; 

b. TB maksimum 48 (empat puluh delapan) meter; dan 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB Maksimum 2,4 (dua koma empat); 

c. KDH Maksimum 30 (tiga puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 4 (empat) lantai; dan 

b. TB maksimum 16 (enam belas) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, terdiri atas : 

a. KDB Maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB Maksimum 1,8 (satu koma delapan);  



c. KDH Maksimum 30 (tiga puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(10) Ketentuan tata bangunan Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas : 

a. LB maksimum 3 (tiga) lantai; 

b. TB maksimum 12 (dua belas) meter. 

(11) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona R-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T); Dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, terdiri atas : 

a. KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB Maksimum 1 (satu);  

c. KDH Maksimum 40 (empat puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(13) Ketentuan tata bangunan Sub Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (dua) lantai; 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter; 

c. LP minimum 200 (dua ratus) meter persegi. 

 

Paragraf 6 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Perdagangan dan Jasa 

Pasal  53  

 
(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona K sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perdagangan dan 

Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perdagangan dan 

Jasa Skala BWP yang selanjutnya disingkat K-2; dan 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perdagangan dan 

Jasa Skala Sub BWP yang selanjutnya disingkat K-3. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2 dan T3; 



c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 9 (sembilan); 

c. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 m (enam puluh meter). 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4, dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB Maksimum 2 (dua);  

c. KDH Maksimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB Maksimum 0,5 (nol koma lima). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 4 (empat) lantai; dan 

b. TB maksimum 16 (enam belas) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona K-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(9) Ketentuan nintensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona K-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. KDB Maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB Maksimum 1.5 (satu koma lima); dan 

c. KDH Maksimum 20 (dua puluh) persen. 

(10) Ketentuan tata bangunan Sub Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 3 (tiga) lantai; dan 

b. TB maksimum 12 (dua belas) meter. 



Paragraf 7 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Perkantoran 

Pasal  54  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona KT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perkantoran Skala 

Nasional yang selanjutnya disingkat KT-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perkantoran Skala 

Provinsi yang selanjutnya disingkat KT-2; 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perkantoran Skala 

Kota yang selanjutnya disingkat KT-3; 

d. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perkantoran Skala 

Kecamatan yang selanjutnya disingkat KT-4; dan 

e. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Perkantoran Skala 

Kelurahan yang selanjutnya disingkat KT-5. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona KT-1 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona KT-1 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 9 (sembilan); 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,5 (nol koma lima). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KT-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 m (enam puluh meter). 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona KT-2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

 

 



(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona KT-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 9 (sembilan); 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,5 (nol koma lima). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KT-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 m (enam puluh meter). 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona KT-3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona KT-3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 9 (sembilan); 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,5 (nol koma lima). 

(10) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KT-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 m (enam puluh meter). 

(11) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona KT-4 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona KT-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

(13) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KT-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 4 (empat) lantai; dan 

b. TB maksimum 16 m (enam belas meter). 

(14) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona KT-5 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 



b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2 dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(15) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang  Sub Zona KT-5 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 10 (sepuluh puluh) persen.  

(16) Ketentuan tata bangunan Sub Zona KT-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 4 (empat) lantai; dan 

b. TB maksimum 16 m (enam belas meter). 

 

Paragraf 8 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan 

 Zona Transportasi 

Pasal  55  

 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona TR yang selanjutnya disingkat TR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, terdiri atas: 

 

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T); Dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5. 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona TR sebagaimana dimaksud pada pasal 

55 ayat (1), terdiri atas: 

a. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

(3) Ketentuan tata bangunan Sub Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 3 (tiga) lantai; dan 

b. TB maksimum 12 (dua belas) meter. 

 

 

 

 



Paragraf 9 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Sarana Prasarana Umum 

Pasal  56  
 

Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan SPU pada Pasal 47 ayat (3) huruf e, 

terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sarana Prasarana 

Umum Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sarana Prasarana 

Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2; dan 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Sarana Prasarana 

Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3. 
 

Pasal  57  
(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan SPU-1 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, terdiri atas`: 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Pendidikan Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU- 1-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Kesehatan Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1- 2; 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Olahraga Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1-3; 

d. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Peribadatan Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU- 1-4; 

dan 

e. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Transportasi Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU- 1-5. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-1-1 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi : B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-1-1 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 7,5 (tujuh koma lima);  

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,4 (nol koma empat). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-1-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 



a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 (enam puluh) meter. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-1-2 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-1-2 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 10 (sepuluh);  

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0.4 (nol koma empat). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-1-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. LB maksimum 20 (dua puluh) lantai; dan 

b. TB maksimum 80 (delapan puluh) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-1-3 sebagaimana 

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

a. emanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan Sub subzona SPU-1-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan standar kapasitas 

yang ingin ditampung berdasarkan kegiatan olahraga. 

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-1-4 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-1-4 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1 (satu); dan 

c. KDH minimum 10 (sepuluh puluh) persen. 

(12) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-1-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (dua) lantai; dan 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter. 



(13) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-1-5 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4, dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X). 

(14) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-1-5 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1 (satu); dan 

c. KDH minimum 10 (sepuluh) persen. 

(15) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-1-5 sebagaimana dimaksud alam ayat (1) 

huruf e, terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (dua) lantai; dan 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter. 

 

Pasal  58  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan SPU-2 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas`: 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Pendidikan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-

2-1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Kesehatan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2-

2; 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Olahraga Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2-

3; dan 

d. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Peribadatan Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-

2-4. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-2-1 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

 

 



(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-2-1 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan 

c. KDH minimum 40 (empat puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-2-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 3 (tiga) lantai; dan 

b. TB maksimum 12 (dua belas) meter. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-2-2 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-2-2 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-2-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. LB maksimum 3 (tiga) lantai; dan 

b. TB maksimum 12 (dua belas) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-2-3 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan Sub subzona SPU-2-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan standar kapasitas 

yang ingin ditampung berdasarkan kegiatan olahraga. 

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-2-4 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

 



c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-2-4 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

(12) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-2-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter; 

 

Pasal  59  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan SPU-3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri atas`: 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Pendidikan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3-

1; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Kesehatan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3-

2; 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub subzona Sarana 

Prasarana Umum Peribadatan Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-

3-4; dan 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-3-1 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-3-1 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1 (satu); dan 

c. KDH minimum 40 (empat puluh) persen. 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-3-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (dua) lantai; dan 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter. 



(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-3-2 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-3-2 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1 (satu); dan 

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-3-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (dua) lantai; dan 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub subzona SPU-3-4 sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub subzona SPU-3-4 sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen. 

 

(10) Ketentuan tata bangunan Sub subzona SPU-3-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter. 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraf 10 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan  

Zona Peruntukkan Lainnya 

Pasal  60  
 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona PL pada Pasal 47 ayat (3) 

huruf f, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Ruang Terbuka Non 

Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH; 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Pertahanan dan 

Keamanan yang selanjutnya disingkat HK; dan 

c. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Pariwisata Buatan 

yang selanjutnya disingkat W. 

(2) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona RTNH sebagaimana 

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

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona RTNH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen; 

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

c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,6 (nol koma enam). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 2 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 8 (delapan) meter. 
(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona HK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T2; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

 



 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona HK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen; 

b. KLB maksimum 1.6 (satu koma enam);  

c. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0.4 (nol koma empat). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. LB maksimum 4 (empat) lantai; dan 

b. TB maksimum 16 (enam belas) meter. 

(8) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata 

bangunan Subsub Zona Pariwisata Buatan yang selanjutnya disingkat W-2. 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona W-2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8), terdiri atas: 

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4, dan B5; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona W-2 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8), terdiri atas: 

a. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen; 

b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan 

c. KDH minimum 60 (enam puluh) persen. 

(11) Ketentuan tata bangunan Sub Zona W-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri 

atas: 

a. LB maksimum 1 (satu) lantai; dan 

b. TB maksimum 4 (empat) meter. 

 
Paragraf 11 

Ketentuan Kegiatan, Intensitas, dan Tata Bangunan 

 Zona Campuran 

Pasal  61  

 

(1) Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan zona C pada Pasal 47 ayat (3) 

huruf g, terdiri atas : 

a. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona perdagangan 

perumahan, perdagangan atau jasa dan perkantoran kepadatan tinggi yang 

selanjutnya disingkat C-3 tinggi; 



 

b. Ketentuan kegiatan, intensitas, dan tata bangunan Sub Zona perdagangan 

perumahan, perdagangan atau jasa dan perkantoran kepadatan sedang yang 

selanjutnya disingkat C-3 sedang; 

(2) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona C-3 tinggi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona C-3 tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 12 (dua belas); 

c. KDH minimum 40 (empat puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0.6 (nol koma enam). 

(4) Ketentuan tata bangunan Sub Zona C-3 tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. LB maksimum 20 (dua puluh) lantai; dan 

b. TB maksimum 80 (delapan puluh) meter. 
(5) Ketentuan  kegiatan dan penggunaan lahan Sub Zona C-3 sedang sebagaimana 

dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan yang 

selanjutnya disingkat (I); 

b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas yang selanjutnya 

disingkat (T) dengan klasifikasi T1A, T1B, T2, dan T3; 

c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu yang selanjutnya 

disingkat (B) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B4; dan 

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada zona lindung maupun zona budi 

daya yang selanjutnya disingkat (X). 

 

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub Zona C-3 sedang sebagaimana 

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

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen; 

b. KLB maksimum 9 (sembilan); 

c. KDH minimum 40 (empat puluh) persen; dan 

d. KTB maksimum 0,6 (nol koma enam). 

(7) Ketentuan tata bangunan Sub Zona C-3 sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. LB maksimum 15 (lima belas) lantai; dan 

b. TB maksimum 60 (enam puluh) meter. 

 

 



 
   Bagian Ketiga 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Pasal  62  
  

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (3) huruf d, terdiri atas : 

a. Jalur Pejalan Kaki Dan Sepeda ; 

b. Ruang Terbuka Hijau; 

c. Ruang Terbuka Non Hijau ; 

d. Utilitas Perkotaan 

e. Prasarana Lingkungan ; 

f. Sarana Perkotaan; dan 

g. Fasilitas Pendukung. 

(2) Ketentuan jalur pejalan kaki dan  sepeda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 

huruf a, terdiri atas : 

a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,2 (satu koma 

dua) meter dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air di  ruas jalan Lokal 

Sekunder. 

b. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 (satu koma 

lima sampai dua) meter dengan perkerasan berongga yang dapat menyerap air 

dan berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air berada di ruas Jalan 

Arteri Primer, Kolektor Primer Kelas 1,  Kolektor Primer Kelas 2, Kolektor 

Sekunder; dan 

c. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 3  (tiga)  meter 

dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air berada di ruas Jalan Arteri 

Sekunder. 

(3) Ketentuan ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) sebagaimana 

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

a. RTH dengan KDH minimal 30%; 

b. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa penghijauan dengan pohon , rumput, 

pohon rindang dan bunga / buah; 

c. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot; dan 

d. RTH berupa RTH skala kelurahan. 

(4) Ketentuan ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disingkat (RTNH) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan RTNH maksimal 30% dan lahan 

parkir tidak pada basement, serta mencakup perkerasan parkir, jalan persil, area 

bermain anak, lapangan olahraga, dan kegiatan komunitas / plaza dari luas kurang 

lebih lahan persil. 

(5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri 

atas : 

a. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan; 

b. Hidran umum berjarak dari tepi jalan; 

c. Utilitas komunal : IPAL, Sumber daya dan distribusi listrik, reservoir PDAM, 

penangkal petir, komunikasi/BTS, saluran dan control drainase dan air hujan 



serta resapan, persampahan 

d. Jalan lingkungan harus memenuhi lebar dengan model jalan standar; dan 

e. Jalan lokal harus memenuhi lebar jalan standar 

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, 

terdiri atas : 

a. Untuk beberapa pertokoan dapat menggunakan kontainer sampah, penyediaan 

lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu titik 

untuk kemudahan pemadam kebakaran dan perlindungan  sipil dengan lebar 

minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; 

b. Tempat sampah dengan volume 50 (lima puluh) liter dan sudah dibedakan jenis 

sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak 

berkapasitas 2 (dua) meter kubik dengan metode angkut berkala pembuangan 

sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok yang tersedia 

prasarana pembuangan limbah domestick sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (off site) kurang lebih drainase lingkungan tepi jalan 

dibuat di bawah trotoar dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah 

dikontrol; dan 

c. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan 

anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup; 

d. Bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang- 

kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan 

e. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan 

limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. 

(7) Sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas : 

a. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan ; 

b. Sarana Hidran Kebakaran Halaman; dan 

c. Sarana Pencahayaan Halaman. 

(8) Kententuan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, b, dan c, 

terdiri atas Sub Zona rumah kepadatan sangat tinggi, rumah kepadatan tinggi tinggi, 

rumah kepadatan sedang, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala 

kota, subzona perdagangan dan jasa skala BWP, subzona perdagangan dan jasa skala 

Sub BWP, Campuran, dan perkantoran. 

(9) Fasilitas pendukung sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas : 

a. Merupakan fasilitas umum dan sosial dengan pemenuhan dasar; 

b. Merupakan fasilitas tambahan seperti PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/ Babinsa; 

dan 

c. Merupakan sarana ibadah berupa musholla atau langar dan  sarana ibadah 

agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga dengan standar 

kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. 

(10) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun di dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal berdasarkan zona 

dan sub zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 



 

Bagian Kelima  

Ketentuan Khusus 

Pasal  63  
 

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e, 

merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (overlay) di atas aturan dasar karena 

adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di 

dalam aturan dasar. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan zona 

rawan bencana. 

(3) Ketentuan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 

a. Ketentuan zona rawan bencana gempa dan longsor; 

b. Ketentuan zona rawan bencana banjir; dan 

c. Ketentuan zona rawan bencana tsunami. 

(4) Ketentuan zona rawan bencana gempa dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, adalah : 

a. Kawasan yang konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan 

tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan 

rawan bencana); 

b. KDH harus ditambahkan 10% dari yang ditetapkan; 

c. Signage jalur evakuasi; dan 

d. Menyediakan pengeras suara (Disaster Warning System) sebagai penanda potensi 

bencana banjir pada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang tidak 

jauh dari perumahan. 

(5) Ketentuan zona rawan bencana gempa dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, terdapat di Sub BWP I.D di Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, 

Blok I.D.12, Blok I.D.13 dan Blok I.D.14. 

(6) Ketentuan zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

adalah: 

a. Kawasan yang konstruksi bangunannya harus mengikuti standar pembangunan 

yang adaptif terhadap bencana banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan 

daerah mengenai kawasan rawan banjir); 

b. Koefisien dasar hijau harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang 

disebutkan; dan 

c. Menghilangkan ketentuan ketentuan tapak basement; dan 

d. Menyediakan pengeras suara (Disaster Warning System) sebagai penanda potensi 

bencana banjir pada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang tidak 

jauh dari perumahan. 

(7) Ketentuan zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.B, Sub BWP I.C, dan Sub BWP yang diatur pula 

di dalam Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Dataran Banjir. 

(8) Zona rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah: 

a. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 

b. Signage jalur evakuasi tsunami;  



 

c. Menyediakan pengeras suara (Automatic Tsunami Early Warning) tersinkronisasi 

dengan BMKG; dan 

d. Zona rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat di 

Sub BWP I.B, Sub BWP I.C, dan Sub BWP I.E. 

(9) Lokasi Ketentuan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000  tercantum dalam 

Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di dalam tabel 

Zoning Text berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Bagian Keenam  

Ketentuan Pelaksanaan 

Pasal  64  
 

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf g 

adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota 

RDTR dan PZ yang terdiri atas : 

a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang 

memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan 

tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi; 

b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang 

memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan 

rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang 

memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negative bagi masyarakat. 

Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, 

imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis 

lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan 

persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, 

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk 

penyediaan prasarana dan sarana kawasan; 

c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan 

peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya 

diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan; 

dan 

d. Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan 

fungsi ruang zona peruntukannya. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk 

pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 

bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke 

zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi 

persyaratan dapat mengajukan atau persetujuan; dan 

e. Seluruh kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat minimal 20% dari luas 



yang direncanakan dan tidak merubah dominasi fungsi yang ada. 

(2) Ketentuan Pelaksanaan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai 

dengan peraturan zonasi sebagimana dimaksud ayat (1) huruf b berlaku untuk 

pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan 

zonasi dan dapat dibuktikan bahwa izin  tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur 

yang benar. 

(3) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di dalam tabel 

Zoning Text berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Bagian Ketujuh  

Teknik Pengaturan Zonasi 

Pasal  65  
 

(1) Bonus  Zoning  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a adalah 

ketentuan yang memberikan Izin peningkatan intensitas (tinggi bangunan, luas 

lantai) kepada pengguna pemanfaatan ruang dengan imbalan  dari penyediaan fasilitas 

publik berupa Ruang Terbuka Hijau Publik. Besaran itensitas yang diberikan dengan 

perhitungan sebagai berikut : sebagian area GSB diberikan 5 (sepuluh) meter menjadi 

Ruang  Terbuka Hijau Publik, akan diberikan pergantian berupa pemberian insentif 

penambahan lantai bangunan sebesar 1 (satu) lantai dan tinggi bangunan sebesar 5 

(meter). Pemberian insentif maksimal adalah 2 (dua) lantai dan tinggi maksimum 

adalah 10 (meter). 

(2) Pemberian Bonus Zoning sebagimana dimaksud ayat (1) diberikan pada pengguna 

pemanfaatan ruang untuk Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan Sub BWP, 

dan Sub Zona Campuran. 

(3) Zona Dataran Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b adalah 

ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau 

mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus berupa zona 

rawan bencana banjir. Ketentuan untuk zona dataran banjir terdiri atas : 

a. Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir; 

b. Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di lantai dasar bangunan; 

c. Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar; 

d. Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang 

tahan banjir; 

e. Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih 

tinggi dari ketinggian banjir; dan 

f. Penghilangan aturan Koefisien Tapak Basement. 

(4) Lokasi Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 

IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(5) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) disusun di 

dalam tabel Zoning Text berdasarkan zona dan sub zona sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 



 

BAB X  

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal  66  
 

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian 

izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang 

ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini. 

(2) Dalam hal kegiatan perizinan dalam peraturan Walikota ini mencakup kegiatan :  

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 

b. Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR); 

Pasal  67  
 

(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:  

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan non 

berusaha;  

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis 

nasional.  

(2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan 

non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a diperoleh 

melalui OSS 

(3) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perzinan 

Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh 

Perizinan Berusaha. 

Pasal  68  
 

(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan melalui: 

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau  

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 
 

(2) Konfimasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasat 68 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 
 

(3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha 

dilaksanakan melalui 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 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 jumiah lantai bangunan; dan  

f. rencana luas lantai bangunan 

(5) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:  

a. lokasi kegiatan;  

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;  

c. koefisien dasar bangunan; 

d. koefisien lantai bangunan;  

e. Koefisien dasar hijau; 

f. ketentuan tata bangunan; dan  

g. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(6) Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk 

kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf c paling lama 1 

(satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. 

 

Pasal  69  
 

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS.  

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan 

teknis tata ruang.  

Pasal  70  
 

(1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis 

nasional. dalam pasal 67 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh menteri sesuai dengan 

perudang-undangan 

 

(2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Menteri mendapatkan 

pertimbangan teknis dari pemerintah kota.  

 

 



Pasal  71  
 

(1) Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dalam pasal 66 ayat 2 

dilaksanakan dengan tahapan : 

a. pendaftaran;  

b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KAW, 

dan RZ KSNT; dan  

c. penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 

(2) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat 

strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan pertimbangan teknis. 

(3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), paling sedikit memuat:  

a. lokasi kegiatan;  

b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;  

c. koefisien dasar bangunan;  

d. koefisien lantai bangunan;  

e. informasi indikasi program Pemanfaatan Ruang terkait; dan  

f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. 

(4) Jangka waktu penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak 

pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. 

(5) Setelah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon dapat melakukan kegiatan Pemanfaatan 

Ruang.  

 

 

BAB  XI 

INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Pasal  72  
 

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud diselenggarakan untuk : 

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka 

mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;  

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan  

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka 

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR. 

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, 

rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. 

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau 

dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. 

 



Pasal  73  
 

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang 

sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal  74  
 

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

ayat (1), merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan 

kawasan terdiri atas: 

a. pemberian kompensasi; dan 

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan 

Walikota. 

Pasal  75  
 

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

81 ayat (1), merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat 

pengembangan kawasan terdiri atas: 

a. pembatasan penyediaan infrastruktur; 

b. pengenaan kompensasi; dan 

c. penalti. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

BAB XII 

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT  

DALAM PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu  

Hak Masyarakat 

Pasal  76  

 
Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk : 

a. Mengetahui rencana ruang wilayah dan rencana detail di daerah; 

b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. Memperoleh penggatian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana detail wilayah; 



d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 

e. Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 

f. Mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada Peerintah dan/atau pemegang izin 

apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang 

menimbulkan kerugian. 

 

Bagian Kedua  

Kewajiban Masyarakat 

Pasal  77  
 

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib : 

a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang 

berwenang; 

c. Mematuhi persaratan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; 

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang 

undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 

e. Berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang. 

 

Bagian Kedua  

Peran Masyarakat 

Pasal  78  

 
(1) Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berupa : 

a. Pemanfataan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; 

b. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfataan ruang dan/atau kegiatan 

menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: 

a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam 

pengelolaan pemanfaatan ruang; 

d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang 

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan 

kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung 



jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; 

f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan 

Sumber Daya Alam (SDA); 

g. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; 

h. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan 

i. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. 

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: 

a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, 

dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan 

minimal di bidang penataan ruang; 

c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan 

kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata 

d. ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau 

pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau 

masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; 

e. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang; dan 

f. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian  pembangunan yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang. 

(4) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan  ruang  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan ayat (5) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. 

(5) Penyampaian peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Walikota dan juga dapat disampaikan 

melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota. 

(6) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat 

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat. 

 

BAB XIII  

KELEMBAGAAN 

Pasal  79  

 

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara  terpadu dan 

komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan 

pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama 

antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD dan Tim 

Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan Walikota. 

(3) TKPRD terdiri atas unsur Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah serta unsur 

terkait lainnya. 



 

(4) Tim Pertimbangan Teknis Terkait terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan 

perwakilan masyarakat. 

(5) Peran Kelembagaan TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf c, meliputi : 

a. Perencanaan pelaksanaan tata ruang; 

b. Pemanfataan ruang; 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang. 

(6) Susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

BAB XIV  

KETENTUAN SANKSI 

Pasal  80  
 

(1) Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi 

administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. 

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : 

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola 

ruang; 

b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah kota; 

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota; 

e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 

ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang; 

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak 

benar. 

Pasal  81  
Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:  

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;  

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;  

c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau  

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

Pasal  82  
 

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dikenakan 

sanksi administratif. 

 



 

 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; 

c. Penghentian sementara pelayanan umum; 

d. Penutupan lokasi; 

e. Pencabutan izin; 

f. Pembatalan izin; 

g. Pembongkaran bangunan; 

h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

i. Denda administratif. 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 

tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan 

upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

(5) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan 

kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Tata cara pengenaan Sanksi Administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

(7) Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan 

kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam Sanksi Pidana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XV  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal  83  
 

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang BWP I CBD Teluk Kendari adalah 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali Dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan  dengan  bencana alam 

skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang BWP I CBD Teluk 

Kendari dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(3) Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah 

Perencanaan I CBD Teluk Kendari tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana 

dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(4) Dalam hal berada penetapan kawasan hutan oleh  Menteri  yang  membidangi 

Kehutanan pada bagian BWP yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat 

peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil 



kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan. 

 

BAB XVI  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  84  
 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka : 

a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. 

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan: 

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin  tersebut  disesuaikan 

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

2. Untuk  yang  sudah  dilaksanakan  pembangunannya,  dilakukan penyesuaian 

dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan  tidak  memungkinkan   

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 

Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian 

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian 

yang layak. 

c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan 

dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan 

Peraturan Walikota ini. 

d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, agar 

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB XVII  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  85  
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

 
 

Ditetapkan di Kendari 

Pada tanggal  10  Juni  2021 

 

WALIKOTA KENDARI, 

 

 

      H. SULKARNAIN, K. 

 

 

 

Diundangkan di Kendari 

Pada tanggal   10  Juni  2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, 

 

 

 

Hj. NAHWA UMAR 

 

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 21 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN 

PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI  

NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG  

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN I CENTRAL BUSINESS DISTRICK (CBD) 

TELUK KENDARI TAHUN 2021-2041 

 

I. UMUM 
 

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat 

manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 

hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan 

masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota dan peraturan pelaksanaan 

lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia 

usaha.  

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan I CBD Teluk 

Kendari sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras 

dengan amanat RTRW Kota Kendari. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian 

pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar  dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang 

penanganannya diprioritaskan. 

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan I CBD Teluk  Kendari 

merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran 

kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam 

kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan 

kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dengan adanya Rencana Detail 

Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan I CBD Teluk Kendari diharapkan dapat 

mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antardaerah, serta antar pelaku 

pembangunan. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
II. PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal 1. 

Cukup jelas. 
Pasal 2. 

Cukup jelas. 
Pasal 3. 

Cukup jelas. 
Pasal 4. 

Ayat (1) 

Deliniasi adalah penggambaran batas kawasan perencanaan dengan garis 
dan lambang (tentang peta dan sebagainya)  yang telah disepakati oleh 

Pemerintah Daerah untuk di susun Rencana Detail Tata Ruang. 

CBD adalah singkatan dari Kawasan Bisnis yang merupakan bagian 
kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama  bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi. 

Teluk adalah kawasan tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan 

dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya, 
Pasal 5. 

Cukup jelas. 
Pasal 6. 

Cukup jelas. 
Pasal 7. 

Cukup jelas. 
Pasal 8. 

Cukup jelas. 
Pasal 9. 

Cukup jelas. 
Pasal 10. 

Cukup jelas. 
Pasal 11. 

Cukup jelas. 
Pasal 12. 

Cukup jelas. 
Pasal 13. 

Cukup jelas. 
Pasal 14. 

Jalur sepeda adalah jalur yang  khusus  diperuntukkan  untuk  lalu  lintas 
pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga 

manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan 

keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Lebar lajur sepeda sekurang-
kurangnya 1 meter cukup untuk dilewati satu sepeda dengan ruang bebas di kiri 

dan kanan sepeda yang cukup, dan jalur untuk lalu lintas dua arah sekurang-

kurangnya 2 meter. 
 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_lalu_lintas


 

Pasal 15. 

Ayat (1) 

Rencana terminal penumpang tipe – C, yaitu terminal yang berfungsi 

melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan umum kota. 
Rencana Pangkalan Angkutan Umum dan BRT adalah lokasi yang 

difungsikan sebagai pemberhentian dan/atau pangkalan sementara 

dan/atau tetap untuk angkutan umum kota dan BRT. 
Halte Angkutan Umum dan BRT adalah tempat pemberhentian atau 

menunggu angkutan umum kota dan BRT yang memiliki fungsi 

menaikan dan menurunkan penumpang. 
BRT adalah singkatan dari Bus Rapid Transit dengan artian moda 

transportasi massal berbasis bus yang mempunyai desain, pelayanan dan 

infrastruktur yang dikustomisasi untuk meningkatkan kualitas sistem dan 

menyingkirkan hal-hal seperti penundaan kedatangan dan keberangkatan 
yang sering ditemui pada sistem bus biasa. 

Pasal 16. 

Ayat (1) 

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang menurut 
kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan, dengan 

klasifikasi yaitu 1) volume angkutan penumpang > 2000 orang/hari; 2) 

volume angkutan kendaraan. > 500 unit/hari; b. frekuensi > 12 trip/hari; c. 
dermaga > 1000 GRT; d. waktu operasi > 12jam/hari; e. fasilitas pokok 

sekurang-kurangnya meliputi: 1) perairan tempat labuh termasuk alur 

pelayaran; 2) kolam pelabuhan; 3) fasilitas sandar kapal; 4) fasilitas 
penimbangan muatan; 5) terminal penumpang; 6) akses penumpang dan 

barang ke dermaga; 7) perkantoran untuk kegiatan perkantoran 

pemerintahan dan pelayanan jasa; 8) fasilitas penyimpanan bahan bakar 

(bunker); 9) instalasi air, listrik dan komunikasi; 10) akses jalan dan/atau 
rel kereta api; 11) fasilitas pemadam kebakaran; 12) tempat tunggu 

kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. 

Pelabuhan Pengumpan Lokal yang digunakan untuk melayani angkutan 
penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan alih muat angkutan 

laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/atau barang 

Pasal 17. 

Cukup jelas. 
Pasal 18. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah Sarana yang memiliki fungsi 
Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, 

dan pengeluaran minyak yang berupa bahan bakar untuk kendaraan 

bermotor, kapal, dan kepentingan lainnya dengan menggunakan mesin. 

Ayat (3) 

Saluran  Transmisi  Listrik  adalah  proses   penghantaran   tenaga  
listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik, ke gardu listrik.  

Saluran Distribusi Listrik Tegangan Menengah adalah jaringan distribusi 

yang  berasal  dari  jaringan  transmisi  yang  diturunkan  tegangannya  

di Gardu Induk (GI) menjadi Tegangan Menengah (TM) dengan nominal 
tegangan 20;kV yang biasa disebut JTM (Jaringan Tegangan Menengah) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Gardu_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Gardu_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Volt


lalu disalurkan ke lokasi-lokasi pelanggan listrik kemudian di turunkan 
tegangannya di trafo pada gardu distribusi untuk disalurkan ke 

pelanggan. 
Pasal 19. 

Ayat (1) 
Rumah Kabel adalah adalah bagian yang penting dari struktur jaringan 

kabel yang berfungsi sebagai : a. Titik terminal akhir dari jaringan Kabel 

Primer. b. Titik terminal awal dari jaringan Kabel Sekunder. c. Titik 

sambung peralihan yang fleksible antara jaringan Kabel Primer dan 
jaringan Kabel Sekunder. 

Menara Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah 

infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel 
antara piranti komunikasi dan jaringan operator. 

Jaringan serat optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau 

plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media 
berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang 

sangat cepat dan data yang sangat besar. 
Pasal 20. 

Ayat (1) 
Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum kepada pelanggan dengan 

sambungan rumah (melalui pipa). Jaringan perpipaan dapat meliputi 

unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit 

pengelolaan. 

Ayat (2) 
Jaringan pipa transmisi air baku adalah ruas pipa pembawa air dari 

sumber air sampai unit produksi. 

Jaringan pipa unit distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak 

penampung reservoir sampai jaringan pelayanan. 
Pasal 21. 

Ayat (1) 

Jaringan drainase adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi 

mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah 
urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai 

melintas di dalam kota. 

Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran 
sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. 

Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari 

saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. 
Bangunan resapan atau kolam retensi adalah suatu kolam yang dapat 

menampung atau meresapkan air sementara yang terdapat di dalamnya. 

Bangunan tampungan atau polder adalah suatu cara penangangan banjir 

dengan bangunan fisik yang terdiri dari sistem drainase, kolam retensi 
(penahan), tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan atau 

pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat 

dipisahkan 
Pintu air sungai adalah bangunan atau perangkat yang memiliki fungsi 

untuk mengendalikan volume dan aliran sungai. 
Pasal 22. 

Cukup jelas. 
 

 

 

 



Pasal 23. 

Ayat (1) 

Tempat pemrosesan sementara berupa tempat pengolahan sampah 

terpadu (TPST), yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan 

pemrosesan yang dilaksanakan dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan 
recycle). 

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (mengurangi – 

menggunakan – daur ulang) atau disingkat TPS 3R adalah tempat 
pengumpulan dan pengelolaan sampah dengan pendekatan pengelolaan 

menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan 

sampah organik yang akan dijadikan kompos atau barang jadi lainnya 
yang berasal dari limbah sampah. 

Pasal 24. 

Ayat (1) 

Sistem Pertahanan dan Keamanan adalah suatu kesatuan sarana 

pertahanan dan keamanan yang memiliki fungsi menjaga pertahanan 
dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya 

nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara 

sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. 

Ayat (2) 
Jalur evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian/titik kumpul 

dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan 

tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.  Jalur 

evakuasi dapat berupa berbagai fungsi jalan, mulai dari jalan lingkungan, 
jalan lokal hingga jalan kolektor. 

Tempat evakuasi adalah tempat berkumpul bagi pengungsi saat terjadi 

bencana. 
Pasal 25. 

Cukup jelas 
Pasal 26. 

Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
Pasal 53. 

Cukup jelas 
Pasal 54. 

Cukup jelas 
Pasal 55. 

Cukup jelas 
Pasal 56. 

Cukup jelas 
Pasal 57. 

Cukup jelas 
Pasal 58. 

Cukup jelas 
Pasal 59. 

Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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