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BUPATI AGAM 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  

NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN AGAM 

TAHUN 2021-2041 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI AGAM, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan                    

di Kabupaten Agam dengan memanfaatkan ruang 

wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan perlu disusun Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 

b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, 

kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah 

mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten 

Agam yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tahun 2010-2030; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tahun 2010-2030, sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan dan kebutuhan penataan ruang di Daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

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

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2021-2041; 

 

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

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010  tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020-2024 

tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 143); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, 

Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan 

Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan 

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata 

Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM 

dan 

BUPATI AGAM 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KABUPATEN AGAM TAHUN          

2021-2041 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Agam. 

4. Bupati adalah Bupati Agam. 

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah 

Kabupaten yang dipimpin oleh camat. 

7. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di 

tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu 

Pemerintah Kabupaten dengan memberikan 

pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan 

Ruang. 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 

ruang. 

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
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ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya. 

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata 

ruang. 

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam, yang 

selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan 

tata ruang wilayah Kabupaten Agam. 

15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata 

ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan 

peraturan zonasi kabupaten/kota. 

16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang. 

17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana 

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

18. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. 

19. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat 

dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

20. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, 

dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain 

dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
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21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 

22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 

lindung atau budi daya. 

23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 

dan sumber daya buatan. 

24. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. 

25. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai 

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan 

sehingga merupakan tempat pengisian air bumi 

(akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 

26. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang 

pantai yang mempunyai manfaat penting untuk 

mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 

27. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang 

kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting 

untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 

28. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan 

tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain 

untuk menahan dan menampung air, dapat pula 

dibangun untuk menahan dan menampung limbah 

tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk 

waduk. 

29. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai 

akibat dibangunnya bendungan. 

30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH 

adalah area memanjang atau jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 



7 

 

31. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir 

laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove 

yang berfungsi memberi perlindungan kepada 

perikehidupan pantai dan lautan. 

32. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang 

diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, 

gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. 

33. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang 

memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu 

dilindungi kelestariannya. 

34. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan. 

35. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi usaha pertanian. 

36. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang 

selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya 

pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang 

memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur 

penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional. 

37. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan 

buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, 

termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air 

yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, 

dan/atau bahan estetika. 

38. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha 

hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat 

tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun 

faktor infrastruktur fisik buatan. 

39. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana 

produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, 
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pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman 

perkebunan. 

40. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan 

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan 

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

42. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan 

yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan 

pertahanan dan keamanan beserta fasilitas 

pendukungnya. 

44. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat 

dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang 

sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, 

sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

45. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya 

disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, 

sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 
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bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

rel, jalan lori dan jalan kabel. 

47. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas umum. 

48. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian 

sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang 

penggunanya diwajibkan membayar tol. 

49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan 

yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-

pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam 

pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan 

hierarki. 

50. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan 

primer yang menghubungkan secara berdaya guna 

antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 

51. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem 

jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya 

guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau 

antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan 

lokal. 

52. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya 

disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan 

energi potensial dan kinetik dari air untuk 

menghasilkan energi listrik. 

53. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang 

selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik 

yang memanfaatkan tekanan mikro hidro. 

54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya 

disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang 

menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara 

bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 

230 kilo volt (kV). 
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55. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, 

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa 

kecamatan. 

56. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat 

PPK, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kecamatan. 

57. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya 

disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar nagari. 

58. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 

pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 

rinci tata ruang. 

59. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya 

disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata 

ruang. 

60. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk 

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

61. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk 

mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi 

kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 

 

Pasal 2  

 

RTRW memuat:  

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; 

b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 

d. Kawasan Strategis; 

e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan 

f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
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Pasal 3  

 

RTRW menjadi pedoman untuk:  

a. penyusunan RDTR Kabupaten; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 

daerah;  

c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah;  

d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang di wilayah Kabupaten;  

e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan antar sektor; dan 

f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 

 

Pasal 4  

 

(1) Jangka Waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 

tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali dalam 5 (lima) 

tahun 1 (satu) kali. 

(2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 

(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi 

perubahan lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 

dengan undang-undang; 

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan 

undang-undang; atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat 

strategis.  

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Agam 

Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan dokumen teknis  

dan album peta yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 5  

 

(1) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan merupakan 

daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan 

aspek administratif yang secara geografis terletak pada 

000 03' 03'' – 000 47' 90'' Lintang Selatan dan 990 77' 07'' 

– 1000 54' 37'' Bujur Timur. 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Kecamatan Tanjung Mutiara; 

b. Kecamatan Lubuk Basung; 

c. Kecamatan Ampek Nagari; 

d. Kecamatan Tanjung Raya; 

e. Kecamatan Matur; 

f. Kecamatan IV Koto; 

g. Kecamatan Malalak; 

h. Kecamatan Banuhampu; 

i. Kecamatan Sungai Pua; 

j. Kecamatan Ampek Angkek; 

k. Kecamatan Candung; 

l. Kecamatan Baso; 

m. Kecamatan Tilatang Kamang; 

n. Kecamatan Kamang Magek; 

o. Kecamatan Palembayan; dan 

p. Kecamatan Palupuh. 

(3) Batas wilayah Kabupaten meliputi: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman; 

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar;  

c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima 

Puluh Kota; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera 

Indonesia. 

(4) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 

222.589 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus 

delapan puluh sembilan) hektar. 
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BAB II  

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 

 

Pasal 6  

 

Tujuan RTRW Tahun 2021-2041 yaitu mewujudkan 

Kabupaten sebagai Kabupaten Industri Agro, Kelautan, dan 

Pariwisata, berbasis Mitigasi Bencana serta Konservasi. 

 

Bagian Kedua 

Kebijakan Penataan Ruang 

 

Pasal 7  

 

(1) Untuk mewujudkan tujuan RTRW sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan 

beberapa kebijakan penataan ruang. 

(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan pembangunan yang berbasis mitigasi 

bencana serta konservasi dalam rangka  

pengurangan resiko bencana; 

b. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier 

berbasis agro, pariwisata dan kelautan sesuai 

keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi 

yang dikelola secara berhasil guna, terpadu dan 

ramah lingkungan; 

c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan serta 

pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang 

mampu mendukung pengembangan wilayah secara 

merata; 

d. peningkatan produktivitas wilayah melalui 

intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian serta 

pengelolaan kegiatan ekonomi yang memperhatikan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
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e. peningkatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung 

yang meliputi, hutan suaka alam, hutan lindung, 

mempertahankan kawasan lindung lebih dari 30% 

(tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai; 

f. pengembangan kawasan budidaya untuk 

mendukung pemantapan sistem agropolitan, 

industri berbasis pertanian dan pariwisata dengan 

tetap mempertimbangkan dan mengindahkan 

kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; dan 

g. pengembangan kawasan dan objek wisata yang 

ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya 

lokal. 

 

Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang 

 
Pasal 8  

 

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan 

strategi penataan ruang wilayah. 

(2) Strategi Pelaksanaan pembangunan berbasis mitigasi 

bencana serta konservasi dalam rangka  pengurangan 

resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. membangun pemahaman masyarakat tentang 

kebencanaan dan konservasi; 

b. mewujudkan struktur dan pola ruang yang berbasis 

mitigasi bencana dan konservasi; 

c. meningkatkan kualitas bangunan publik dan 

hunian yang ramah bencana;  

d. mengembangan kegiatan yang mendukung 

konservasi yang bernilai terhadap pelestarian 

lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-

ekonomi; 
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e. menyusun program dan pembangunan berbagai 

perangkat keras dan lunak dalam upaya mitigasi 

berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, 

longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman 

bencana lainnya; dan 

f. memantapkan tata batas kawasan lindung untuk 

seluruh wilayah Kabupaten Agam. 

(3) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan 

tersier berbasis agro, pariwisata dan kelautan sesuai 

keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi yang 

dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf b, meliputi: 

a. menetapan komoditas unggulan sesuai dengan 

potensi lingkungan dan kondisi sosial budaya 

setempat; 

b. mengembangkan industri pengolahan hasil 

produksi agro dan kelautan sesuai komoditas 

unggulan kawasan dan kebutuhan pasar 

(agroindustri dan agribisnis, agro wisata, perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya); 

c. meningkatkan produksi pertanian hortikultura dan 

peternakan melalui pendekatan Agropolitan; 

d. mengembangkan ekonomi perikanan dan kelautan 

melalui pendekatan minapolitan; 

e. mengembangkan sistem pertanian organik dalam 

rangka meningkatkan daya saing produk dan 

penyelamatan lingkungan; dan  

f. melakukan revitalisasi dan pembangunan 

prasarana dan sarana produksi agro dan kelautan 

secara terpadu. 

(4) Strategi Pengembangan pusat pertumbuhan serta 

pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang 

mampu mendukung pengembangan wilayah secara 

merata, berkualitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan strategi:  
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a. mengurangi kesenjangan ekonomi dan infrastruktur 

antar wilayah di Kabupaten Agam; 

b. mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan 

yang berbasiskan mitigasi bencana dan konservasi, 

sebagai kawasan permukiman yang layak huni; 

c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada 

kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% 

(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, 

meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 

10% (sepuluh persen) RTH privat; 

d. meningkatkan penyediaan infrastruktur sosial 

ekonomi wilayah secara proporsional dan memadai 

sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat 

permukiman atau kawasan; dan 

e. mengembangkan dan membangun prasarana dan 

sarana transportasi yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan 

dan berimbang. 

(5) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui 

intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian serta 

pengelolaan kegiatan ekonomi yang memperhatikan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, 

meliputi: 

a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, 

perkebunan dan peternakan melalui penerapan 

teknologi pertanian, intensifikasi lahan dan 

modernisasi pertanian; 

b. mendorong pemakaian bibit  unggul dalam usaha 

perkebunan, perikanan, peternakan untuk 

mendapatkan produksi dengan kualitas yang lebih 

baik dan bernilai ekonomi tinggi; 

c. meningkatkan pemanfaatan lahan non produktif 

menjadi kegiatan produksi bagi peningkatan 

kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat; dan 
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d. meningkatkan sistem pemasaran hasil pertanian 

melalui peningkatan sumber daya manusia dan 

kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang 

dibutuhkan. 

(6) Strategi meningkatkan dan memulihkan fungsi 

kawasan lindung yang meliputi hutan suaka alam, 

hutan lindung dan mempertahankan kawasan lindung 

lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah 

aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf e, meliputi: 

a. memfasilitasi penetapan tata batas kawasan lindung 

dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana 

pemanfaatan ruang dan investasi; 

b. mensinergikan program pelestarian lingkungan 

dalam rangka mendukung Kebijakan Sumatera 

Barat sebagai Provinsi Konservasi; 

c. meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi 

lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan 

lindung yang berbasis masyarakat dengan 

pendekatan hutan lestari masyarakat sejahtera; 

d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

pengelolaan keanekaragaman hayati; dan 

e. meningkatkan kerjasama regional, nasional dan 

internasional dalam rangka pemulihan fungsi 

kawasan lindung terutama hutan lindung dan hutan 

cagar alam.  

(7) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk 

mendukung pemantapan sistem agropolitan, industri 

berbasis pertanian dan pariwisata dengan tetap 

mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, 

meliputi: 

a. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk sumber energi terbarukan yaitu tenaga air,  

tenaga surya, gelombang laut, dan lain-lain;  
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b. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi yang 

terbarukan (renewable energy); dan 

c. mengembangan kegiatan konservasi yang bernilai 

lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-

ekonomi, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan 

tanaman rakyat. 

(8) Strategi pengembangan kawasan dan objek wisata yang 

ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya 

lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf g, meliputi: 

a. menyusun skenario pengembangan kepariwisataan 

secara terpadu yang ramah lingkungan dan 

bersesuaian dengan budaya lokal; 

b. menetapkan kawasan wisata di seluruh wilayah 

Kabupaten; 

c. mengembangkan berbagai potensi wisata sesuai 

dengan potensi kawasan yang dimiliki secara arif 

dan ramah lingkungan;  

d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui 

pembangunan prasarana dan sarana pendukung, 

pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta 

pemasaran yang lebih agresif dan efektif; 

e. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia 

pengelola kepariwisataan; dan 

f. meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak 

dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan. 

 
BAB III  

RENCANA STRUKTUR RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 9  

 
(1) Rencana struktur ruang meliputi: 

a. sistem pusat permukiman; dan 

b. sistem jaringan prasarana. 
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(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur 

Ruang dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 

(satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Sistem Pusat Permukiman 

 

Pasal 10  

 

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. PKL;  

b. PPK; dan 

c. PPL. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu 

kawasan perkotaan Lubuk Basung, yang berfungsi 

sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten. 

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dengan fungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan 

dan jasa, transportasi, terdapat di: 

a. Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso; 

b. Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu; 

c. Nagari Matua Hilia di Kecamatan Matur;  

d. Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto; dan 

e. Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari. 

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdapat di: 

a. Nagari Tiku Selatan di Kecamatan Tanjung Mutiara; 

b. Nagari Ampek Koto Palembayan di Kecamatan 

Palembayan; 

c. Nagari Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya; 

d. Nagari Malalak Timur di Kecamatan Malalak; 

e. Nagari Sungai Pua di Kecamatan Sungai Pua; 

f. Nagari Lasi di Kecamatan Candung; 
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g. Nagari Koto Tangah di Kecamatan Tilatang Kamang; 

h. Nagari Biaro Gadang di Kecamatan Ampek Angkek; 

i. Nagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek; 

dan 

j. Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuh. 

(5) Sistem pusat permukiman PKL dan PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun 

dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Prasarana 

 

Pasal 11  

 

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. sistem jaringan transportasi; 

b. sistem jaringan energi; 

c. sistem jaringan telekomunikasi; 

d. sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. sistem jaringan prasarana lainnya. 

 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi 

 

Pasal 12  

 

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: 

a. sistem jaringan jalan;  

b. sistem jaringan kereta api; 

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan 

d. sistem jaringan transportasi laut. 
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Pasal 13  

 
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a terdiri atas: 

a. jalan umum; 

b. jalan tol; 

c. terminal penumpang;  

d. terminal barang; dan 

e. jembatan timbang. 

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. jalan arteri; 

b. jalan kolektor; dan 

c. jalan lingkungan. 

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, berupa Jalan arteri primer meliputi: 

a. ruas jalan SP. Kumpulan - Batas Kota Bukittinggi;  

b. ruas jalan SP. Padang Luar - Batas Kota Padang 

Panjang; dan 

c. ruas jalan Baso - Batas Kota Bukittinggi. 

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer kewenangan 

pusat meliputi: 

a. ruas jalan Manggopoh - Batas Kota Pariaman; dan 

b. ruas jalan Padang Sawah - Manggopoh. 

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer kewenangan 

provinsi meliputi: 

a. ruas jalan Manggopoh - Padang Luar;  

b. ruas jalan Baso – Bts. Batu Sangkar (Balai Selasa); 

c. ruas jalan Lubuk Basung - Sungai Limau; 

d. ruas jalan Simpang Koto Mambang – Balingka; 

e. ruas jalan Simpang Baso - Piladang 

f. ruas jalan Matur - Palembayan; 

g. ruas jalan Palembayan – Palupuh (Simpang Patai); 

h. ruas jalan Padang Koto Gadang - Palembayan; 

i. ruas jalan Balingka – Terowongan - Ngarai Sianok; 

dan 
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j. ruas jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi. 

(6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b berupa jalan kolektor primer kewenangan 

kabupaten meliputi: 

a. ruas jalan Koto Tinggi - Sp. Pakan Ahad;  

b. ruas jalan Sp. Labuah Gambuang - Pasar Koto Baru; 

c. ruas jalan Sp. Biaro - Sp. Pintu Koto; 

d. ruas jalan Batas Kota - Sp. Koto Panjang;  

e. ruas jalan Sipisang - Palembayan Tangah; 

f. ruas jalan Sp. Panta - Batas Kota;  

g. ruas jalan Pasar Lawang - Puncak Lawang;  

h. ruas jalan Maninjau - Muko Muko;  

i. ruas jalan Kajai Pisik – Proyek; 

j. ruas jalan Sp. Padang Ambacang - Lambah Dareh; 

k. ruas jalan Sp. Antokan - Padang Mardani; 

l. ruas jalan Labuhan – Proyek;  

m. ruas jalan Gunung Antokan - Padang Mardani;  

n. ruas jalan Sp. Koto Tuo – Kacuali;  

o. ruas jalan Sp. Padang Koto Batuang - Jembatan Bw;  

p. ruas jalan Bawan Tuo - Padang Bio Bio;  

q. ruas jalan Sp. Canduang - Koto Baru;  

r. ruas jalan Sp. Parik Putuih - Sp. Bukik Batabuah;  

s. ruas jalan Sp. Pincuran - Sp. Bukik Kulirik; 

t. ruas jalan Sp. Jambu Aie - Sp. Gobah;  

u. ruas jalan Sp. Padang Luar - Sp. Bukik Batabuah; 

v. ruas jalan Sp. Kubang Putiah -Tigo Baleh; 

w. ruas jalan Sp. Kubang Putiah - Sp. Limo Suku;  

x. ruas jalan Sp. Sei Landia - Sp. Sei Tanang;  

y. ruas jalan Sp. Bangkaweh - Sp. Durian; 

z. ruas jalan Sp. Sei Buluah - Sp. Sariak;  

aa. ruas jalan Sp. Pakan Sinayan - Sp. Gantiang;  

bb. ruas jalan Sp. Koto Tuo - Lambah Sianok;  

cc. ruas jalan Balingka - St Microwave;  

dd. ruas jalan Cubadak Lilin – Sipinang; 

ee. ruas jalan Sp. Ambacang -Sp. Lambah Gumarang; 

ff. ruas jalan Sp. Limau Abuang - Limau Abuang; 

gg. ruas jalan Sp. Kayu Baro - Kayu Baro; 
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hh. ruas jalan Sp. Kicuik – Kicuik; 

ii. ruas jalan Sp. Tonggo - Kp. Langsek; 

jj. ruas jalan Sp. III Tamtaman – Tamtaman; 

kk. ruas jalan Ladang Makmur - Tulang Gajah; 

ll. ruas jalan Sp. Kampung Tabu - Sp. Sitingkai; 

mm. ruas jalan Sp. Kp. Jambu - Data Kaciak; 

nn. ruas jalan Sp. Kp. Rambai - Koto Tinggi; 

oo. ruas jalan Sp. Kandih – Paninjauan; 

pp. ruas jalan Pasar Raba'a - Koto Kaciak; 

qq. ruas jalan Sp. Labuah Tagak - Sp. Kupisang; 

rr. ruas jalan Dang Tuanku; 

ss. ruas jalan Tuanku Imam Bonjol; 

tt. ruas jalan Sago; 

uu. ruas jalan Danau Diateh; 

vv. ruas jalan Minangkabau; 

ww. ruas jalan Kampung Pinang; 

xx. ruas jalan Sp. Kiau - Batu Rubiah; 

yy. ruas jalan Sp. Padang Lansano – Kiau; 

zz. ruas jalan Padang Tongga - Batu Rubiah; 

aaa. ruas jalan Sp. Kajai Pisik - Sp. Anak Aie Kumayan; 

bbb. ruas jalan Sp. Pintu Koto - Sp. Cegek; 

ccc. ruas jalan Sariak – Dadok; 

ddd. ruas jalan Sp. Dadok - Kapalo Koto; dan 

eee. ruas jalan Sariak – Dadok.  

(7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, terdapat di seluruh kecamatan. 

(8) Jalan tol sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

berupa pembangunan jalan tol Pekanbaru -Bangkinang 

- Payakumbuh - Bukittinggi, dan jalan tol Bukittinggi - 

Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang. 

(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, terdiri atas: 

a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Lubuk 

Basung; dan 

b. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan 

Lubuk Basung, Kecamatan Matur, Kecamatan Baso 

dan Kecamatan Sungai Pua. 
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(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, berada di Kecamatan Banuhampu. 

(11) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e, berada di Kecamatan Tilatang Kamang. 

 
Pasal 14  

 
(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf b meliputi: 

a. jaringan jalur kereta api; dan 

b. stasiun kereta api.  

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa jalur kereta api antarkota yaitu 

jalur Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - 

Limbanang. 

(3) Stasiun kereta api sebagaimana ayat (1) huruf b, berupa 

stasiun penumpang berada di Kecamatan Baso. 

 

Pasal 15  

 

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa 

pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan 

Tanjung Raya meliputi: 

a. Pelabuhan Danau Maninjau di Tanjung Sani; 

b. Pelabuhan Danau Maninjau di Sungai Batang; dan 

c. Pelabuhan Danau Maninjau di Muko-Muko. 

 

Pasal 16  

 

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi: 

a. Pelabuhan pengumpan; dan  

b. Pelabuhan perikanan. 

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal 

yaitu Pelabuhan Tiku di Kecamatan Tanjung Mutiara. 
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(3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berupa pelabuhan perikanan pantai untuk 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Kecamatan 

Tanjung Mutiara, meliputi: 

a. Pelabuhan Perikanan Tiku; dan 

b. Pelabuhan Perikanan Muaro Putuih. 

 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Energi 

 

Pasal 17  

 

Rencana pengembangan sistem jaringan energi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa 

jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

 

Pasal 18  

 

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, berupa jaringan 

infrastruktur yang terdiri atas: 

a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya; dan 

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya. 

(2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. pembangkit listrik tenaga air  yang meliputi: 

1. PLTA Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya; 

2. PLTA Masang-2 di Kecamatan Palembayan; 

3. PLTA Masang-3 di Kecamatan Palembayan; dan 

4. PLTA Batang Agam di Kecamatan Baso. 

b. pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang meliputi: 

1. PLTMH Peningiran Bawah di Kecamatan 

Palupuh; 
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2. PLTMH Pagadih Hilir di Kecamatan Palupuh; 

3. PLTMH Bamban Duku di Kecamatan 

Palembayan; 

4. PLTMH Gumarang di Kecamatan Palembayan; 

5. PLTMH Maur Mudiak di Kecamatan Palembayan; 

6. PLTMH Sipinang di Kecamatan Palembayan; dan 

7. PLTMH Pico Limabuang di Kecamatan 

Palembayan. 

(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas: 

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan 

tenaga listrik antar sistem, berupa saluran udara 

tegangan tinggi terdiri atas: 

1. SUTT Maninjau-Padang Luar; 

2. SUTT Padang Luar-Payakumbuh; 

3. SUTT Masang 2-Padang Luar; 

4. SUTT Masang 3-Masang 2; dan  

5. SUTT Masang 2-PLTP Bonjol. 

b. jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik dan 

sarana pendukungnya meliputi saluran udara 

tegangan menengah berada di seluruh kecamatan 

sesuai kebutuhan energi kelistrikan; dan 

c. gardu listrik terdiri atas : 

1. Gardu Listrik Lubuk Sao di Kecamatan Tanjung 

Raya; 

2. Gardu Listrik Padang Luar di Kecamatan 

Banuhampu; dan 

3. Gardu Listrik Masang di Kecamatan Palupuh. 

(4) Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik 

dan sarana pendukungnya dan infrastruktur 

penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b, sesuai dengan rencana Pemerintah pusat dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 3 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

 

Pasal 19  

 

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf c, terdiri atas: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak. 

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

huruf a, terdiri atas jaringan telepon saluran tetap yang 

terdapat di seluruh kecamatan. 

(3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdiri atas: 

a. jaringan bergerak terestrial tersebar di seluruh 

kecamatan; 

b. jaringan bergerak seluler berupa stasiun pemancar 

(base transceiver station) yang dikelola dengan 

sistem menara telekomunikasi bersama tersebar di 

seluruh kecamatan;  dan  

c. jaringan bergerak satelit, tersebar di seluruh 

kecamatan. 

 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

 

Pasal 20  

 

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya 

air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d 

meliputi:  

a. sistem jaringan irigasi; 

b. sistem pengendalian banjir; dan 

c. bangunan sumber daya air. 

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 
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a. Jaringan irigasi primer yang merupakan bagian 

daerah irigasi meliputi: 

1. daerah irigasi Sibaraguang; 

2. daerah irigasi Sangkir Lubuk Basung; 

3. daerah irigasi Lubuk Siarang; 

4. daerah irigasi Jawi-Jawi; 

5. daerah irigasi Subarang; 

6. daerah irigasi Sikabu; 

7. daerah irigasi Baru; 

8. daerah irigasi Usang; 

9. daerah irigasi Batu Gajah/Batu Gajah II; 

10. daerah irigasi Sawah Parik; 

11. daerah irigasi Padang Batu Tongga; 

12. daerah irigasi Datuak Pono Labiah; 

13. daerah irigasi Batu Gadang; 

14. daerah irigasi Anak Singo Barantai; 

15. daerah irigasi Ampang Angku Dareh; 

16. daerah irigasi Mato Aia Pulai; 

17. daerah irigasi Ampang Ngarai; 

18. daerah irigasi Surau Ambacang; 

19. daerah irigasi Ampang SD 21; 

20. daerah irigasi Amp. Jento; 

21. daerah irigasi Ampang Mak Uma; 

22. daerah irigasi Ampang Dulang-Dulang; 

23. daerah irigasi Tiku; 

24. daerah irigasi Surau Laut; 

25. daerah irigasi Bukareh; 

26. daerah irigasi Bonjo I; 

27. daerah irigasi Cibuk Ameh; 

28. daerah irigasi Pinang; 

29. daerah irigasi Lundang; 

30. daerah irigasi Limo Balai; 

31. daerah irigasi Koto Baru I; 

32. daerah irigasi Bukik Kulirik; 

33. daerah irigasi Koto Marapak I; 

34. daerah irigasi Tanjung Alam; 
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35. daerah irigasi Koto Hilalalang; 

36. daerah irigasi Cacang Randah; 

37. daerah irigasi Koto Baru II; 

38. daerah irigasi Koto Marapak II; 

39. daerah irigasi Tabek Sarik; 

40. daerah irigasi Air Tabik; 

41. daerah irigasi Durian; 

42. daerah irigasi Air Tabik II; 

43. daerah irigasi Pakan Sinayan; 

44. daerah irigasi Pandan Banyak; 

45. daerah irigasi Induriang; 

46. daerah irigasi Brb. III Lurah (BB); 

47. daerah irigasi Brb. Lurah III (BT); 

48. daerah irigasi Brb. Lurah III (TG); 

49. daerah irigasi Brb. Lurah III (TP); 

50. daerah irigasi Brb. III Lurah (BBT); 

51. daerah irigasi Brb. Lurah III (TL); 

52. daerah irigasi Brb. April III (BB); 

53. daerah irigasi Paciputan; 

54. daerah irigasi Gumarang. BG; 

55. daerah irigasi Gumarang. BA; 

56. daerah irigasi Gumarang. BPL; 

57. daerah irigasi Gumarang. BKA; 

58. daerah irigasi Gumarang. BKT; 

59. daerah irigasi Batang Kuran-Kuran; 

60. daerah irigasi Batang Sianok; 

61. daerah irigasi Cingkariang C; 

62. daerah irigasi Gadang Sini Air; 

63. daerah irigasi Durian; 

64. daerah irigasi Batu Ampa; dan 

65. daerah irigasi Kubu Banda. 

b. Jaringan irigasi sekunder tersebar diseluruh 

kecamatan; 

c. Jaringan irigasi tersier tersebar diseluruh 

kecamatan; dan 

d. Jaringan irigasi air tanah tersebar diseluruh 

kecamatan. 
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(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. bangunan pengendali banjir tersebar di seluruh 

kecamatan. 

b. jaringan pegendali banjir berupa pengamanan 

tanggul sungai dan normalisasi, meliputi: 

1. Batang Tiku di Kecamatan Tanjung Mutiara; 

2. Batang Antokan di Kecamatan Tanjung Mutiara; 

3. Batang Tambuo di Kecamatan Tilatang Kamang; 

dan 

4. Batang Alahan Anggang di Kecamatan 

Palembayan. 

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berupa embung yang terdiri atas: 

a. Embung Lapangan di Kecamatan Ampek Angkek; 

b. Embung Talago Kapai, Luhung di Kecamatan Baso; 

c. Embung Kapalo Ampuah, Lurah Talasi, Lurah 

Tapuak, Lurah Pauah, Lurah Sibancah, Lurah Aia 

Dingin, Canduang Koto Laweh, Arubai, Pincuran 

Sialai, Singkarak Gadang di Kecamatan Canduang; 

d. Embung Tarusan Kamang, Sungai Bawak, Bukik 

Karao di Kecamatan Kamang Magek;  

e. Embung Tirtasari, Batu Kabau, Talago Baburai, 

Talago Ranggo Malai, Talago Pakoan Lurah di 

Kacamatan Tilatang Kamang;  

f. Embung Talago Murni di Kecamatan Lubuk Basung; 

g. Embung Bancah 1, Bancah 2, Panorama Indah di 

Kecamatan Palupuah; dan 

h. Embung Talago Bancah di Kacamatan IV Koto. 

 
Paragraf 5 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

 
Pasal 21  

 
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana 

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e 

meliputi: 
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a. sistem penyediaan air minum; 

b. sistem pengelolaan air limbah; 

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun; 

d. sistem jaringan persampahan wilayah;  

e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan 

f. sistem drainase. 

(2) Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, meliputi:  

a. jaringan perpipaan, meliputi:  

1. unit air baku, meliputi: 

a) instalasi pengolahan Air Minum Siguhung di 

Kecamatan Lubuk Basung; 

b) instalasi pengolahan Air Minum Balai Badak 

Kecamatan Ampek Nagari; 

c) instalasi pengolahan Air Minum Cacang 

Randah di Kecamatan Tanjung Mutiara; 

d) instalasi pengolahan Air Minum Sarasah 

Koto Tinggi di Kecamatan Tanjung Raya; 

e) instalasi pengolahan Air Minum Tanjung 

Lurah di Kecamatan Matur; 

f) instalasi pengolahan Air Minum Tarok 

Kecamatan Ampek Angkek; 

g) instalasi pengolahan Air Minum Rimbo 

Takuruang Jambak di Kecamatan IV Koto; 

h) instalasi pengolahan Air Minum Tabek 

Berawak di Kecamatan Sungai Pua; dan 

i) instalasi pengolahan Air Minum Sungai 

Janiah dan Batu Putih di Kecamatan Baso 

2. unit produksi, meliputi:  

a) unit produksi Silayang, Batang Antokan, 

Batang Silasung, Arikir, Rimbo Kalam di 

Kecamatan Lubuk Basung; 

b) unit produksi Balai Badak, batang Sitalang 

di Kecamatan Ampek Nagari; 

c) unit produksi Cacang Randah di Kecamatan 

Tanjung Mutiara; 
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d) unit produksi Sarasah Koto Tinggi di 

Kecamatan Tanjung Raya; 

e) unit produksi Tanjung Lurah di Kecamatan 

Matur; 

f) unit produksi Tarok di Kecamatan Ampek 

Angkek; 

g) unit produksi Rimbo Takuruang di 

Kecamatan IV Koto; 

h) unit produksi Tabek Barawak di Kecamatan 

Sungai Pua; dan 

i) unit produksi Sungai Jernih, Batu Putiah di 

Kecamatan Baso. 

3. unit distribusi, terdiri atas: 

a) unit distribusi Tiku di Kecamatan Tanjung 

Mutiara; 

b) unit distribusi Lubuk Basung Kecamatan 

Lubuk Basung; 

c) unit distribusi Batu Kambing Kecamatan 

Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek 

Nagari; 

d) unit distribusi Maninjau Kecamatan Tanjung 

Raya; 

e) unit distribusi Matur Kecamatan Matur; 

f) unit distribusi Koto Gadang Kecamatan IV 

Koto; 

g) unit distribusi Sungai Pua Kecamatan 

Sungai Pua; 

h) unit distribusi Ampek Angkek Kecamatan 

Ampek Angkek; dan 

i) unit distribusi Baso di Kecamatan Baso. 

4. Unit pelayanan meliputi seluruh kecamatan. 

b. bukan jaringan perpipaan meliputi: 

1. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan; 

2. sumur bor terdapat di seluruh kecamatan; 

3. terminal air terdapat di seluruh kecamatan; dan  

4. bangunan penangkap mata air terdapat di 

seluruh kecamatan. 
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(3) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a didukung dengan pembangunan 

Sistem Penyediaan Air Minum Regional Agam-

Bukittinggi. 

(4) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. sistem pembuangan air limbah non domestik 

termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi 

Pengolahan Air Limbah, terdapat di  

1. Kecamatan Lubuk Basung; 

2. Kecamatan Baso; 

3. Kecamatan Banuhampu; 

4. Kecamatan IV Koto; 

5. Kecamatan Matur; dan  

6. Kecamatan Ampek Nagari. 

b. sistem pembuangan air limbah domestik baik 

individual maupun komunal, di seluruh kecamatan. 

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdapat di: 

a. Kecamatan Lubuk Basung;  

b. Kecamatan Matur; dan  

c. Kecamatan Baso. 

(6) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle 

berada di seluruh kecamatan; 

b. Tempat Penampungan Sampah Sementara berada di 

seluruh kecamatan; 

c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di seluruh 

kecamatan; dan 

d. Tempat Pemrosesan Akhir sampah, meliputi: 

1. pengembangan tempat pemrosesan akhir di 

Kecamatan Lubuk Basung; dan 

2. pembangunan tempat pemrosesan akhir di 

Kecamatan Palupuh. 
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(7) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 

a. jalur evakuasi bencana meliputi:  

1. jalan Gasan Kaciak - Padang Tui, Banda Gadang 

- Padang Tui, Pasar Tiku - Simpang IV Cacang, 

Durian Kapeh - Simpang Mangkua, Durian 

Kapeh - Bukik Sariak, Anak Aia Dadok - Padang 

Kajai; 

2. untuk kawasan permukiman di Nagari Tiku Limo 

Jorong dibutuhkan jalur evakuasi dan lokasi 

penyelamatan (shelter) dan bangunan 

penyelamatan (escape building) serta penyediaan 

ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat 

digunakan sebagai tempat pengungsian; 

b. tempat evakuasi bencana berupa pemanfaatan 

taman lingkungan, lapangan olah raga, sarana 

prasarana umum dan kantor pemerintahan yang 

dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang 

evakuasi. 

(8) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:  

a. Jaringan primer;  

b. Jaringan sekunder; dan  

c. Jaringan tersier. 

 

BAB IV  

RENCANA POLA RUANG  

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 22  

 

(1) Rencana Pola Ruang meliputi: 

a. Kawasan lindung; dan 

b. Kawasan budi daya. 
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(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Kawasan Lindung  

 

Pasal 23  

 

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. badan air; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan konservasi; 

e. kawasan lindung geologi; dan 

f. kawasan ekosistem mangrove. 

 
Pasal 24  

 
Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, 

seluas lebih kurang 10.671 (sepuluh ribu enam ratus tujuh 

puluh satu) hektar. 

 

Pasal 25  

 

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf b, berupa kawasan hutan lindung. 

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) seluas lebih kurang 20.006 (dua puluh ribu 

enam) hektar terdapat di: 

a. Kecamatan Ampek Nagari; 

b. Kecamatan Baso; 

c. Kecamatan IV Koto; 
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d. Kecamatan Lubuk Basung; 

e. Kecamatan Malalak; 

f. Kecamatan Matur; 

g. Kecamatan Palembayan; 

h. Kecamatan Palupuh; 

i. Kecamatan Tanjung Mutiara; 

j. Kecamatan Tanjung Raya;  

k. Kecamatan Tilatang Kamang; dan  

l. Kecamatan Kamang Magek. 

 

Pasal 26  

 

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 3.686 (tiga 

ribu enam ratus enam puluh enam) hektar, terdiri atas:  

a. sempadan pantai; 

b. sempadan sungai; dan 

c. kawasan sekitar waduk dan danau/situ. 

 

Pasal 27  

 
(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf d, meliputi: 

a. kawasan suaka alam;  

b. kawasan pelestarian alam; dan 

c. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. 

(2) kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, seluas lebih kurang 21.435 (dua puluh satu 

ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar, terdiri atas: 

a. Cagar Alam Batang Palupuh seluas kurang lebih 4 

(empat) hektar, terdapat di Kecamatan Palupuh; 

b. Cagar Alam Maninjau seluas lebih kurang 18.076 

(delapan belas ribu tujuh puluh enam) hektar, 

terdapat di Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan 

Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, 

Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur, 

Kecamatan Malalak, dan Kecamatan IV Koto; dan 
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c. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang 

seluas lebih kurang 3.355 (tiga ribu tiga ratus lima 

puluh lima) hektar, terdapat di Kecamatan 

Palembayan dan Kecamatan Palupuh. 

(3) kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 6.574 (enam ribu 

lima ratus tujuh puluh empat) hektar, meliputi: 

a. Taman Wisata Alam Merapi seluas lebih kurang 

1.977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) 

hektar terdapat di Kecamatan Candung dan 

Kecamatan Sungai Pua; dan 

b. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat seluas 

lebih kurang 4.597 (empat ribu lima ratus sembilan 

pulu tujuh) hektar terdapat di Kecamatan 

Banuhampu, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV 

Koto, dan Kecamatan Malalak. 

(4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

berupa kawasan konservasi perairan seluas lebih 

kurang 11 (sebelas) hektar terdapat di Kecamatan 

Tanjung Mutiara, meliputi: 

a. Pulau Ujung; dan 

b. Pulau Tangah. 

 

Pasal 28  

 

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf e, berupa kawasan keunikan bentang alam 

seluas kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektar yang 

berada di Kecamatan IV Koto, Kecamatan Banuhampu, dan 

Kecamatan Tilatang Kamang. 

 

Pasal 29  

 

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf f, dengan luas kurang lebih 75 (tujuh 

puluh lima) hektar berada di Kecamatan Tanjung Mutiara. 
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Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 

 

Pasal 30  

 

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. kawasan hutan produksi;  

b. kawasan pertanian; 

c. kawasan pertambangan dan energi; 

d. kawasan permukiman; dan 

e. kawasan pertahanan dan keamanan. 

(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang 

lebih 7.323 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga) 

hektar yang berada di: 

1. Kecamatan Palembayan;  

2. Kecamatan Palupuh; dan 

3. Kecamatan Matur. 

b. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang 

lebih 2.492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh 

dua) hektar yang berada di: 

1. Kecamatan Ampek Nagari; 

2. Kecamatan Lubuk Basung; dan 

3. Kecamatan Baso. 

c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 

dengan luas kurang lebih 8.771 (delapan ribu tujuh 

ratus tujuh puluh satu) hektar yang berada di: 

1. Kecamatan Ampek Nagari; 

2. Kecamatan Palembayan; 

3. Kecamatan Lubuk Basung; dan 

4. Kecamatan Tanjung Mutiara 

(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdiri atas: 
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a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 25. 

768 (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh 

delapan) hektar, terdapat di seluruh kecamatan. 

b. kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, yang ditetapkan sebagai KP2B seluas 

kurang lebih 18.018 (delapan belas ribu delapan 

belas) hektar. 

c. kawasan hortikultura seluas kurang lebih lebih 

30.620 (tiga puluh ribu enam ratus dua puluh) 

hektar, terdapat di seluruh kecamatan. 

d. kawasan perkebunan seluas kurang lebih 73.552 

(tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua) 

hektar, berada di: 

1. Kecamatan Ampek Nagari; 

2. Kecamatan Baso; 

3. Kecamatan Candung; 

4. Kecamatan IV Koto; 

5. Kecamatan Kamang Magek; 

6. Kecamatan Lubuk Basung; 

7. Kecamatan Malalak; 

8. Kecamatan Matur; 

9. Kecamatan Palembayan; 

10. Kecamatan Palupuh; 

11. Kecamatan Sungai Pua; 

12. Kecamatan Tanjung Mutiara; 

13. Kecamatan Tanjung Raya; dan 

14. Kecamatan Tilatang Kamang. 

(4) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan 

pertambangan batuan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) 

hektar, terdapat di Kecamatan Palupuh dan Kecamatan 

Kamang Magek. 

(5) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang 

lebih 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh) 

hektar, terdapat di: 
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1. Kecamatan Lubuk Basung; 

2. Kecamatan Banuhampu; 

3. Kecamatan Candung; 

4. Kecamatan Ampek Angkek; 

5. Kecamatan Kamang Magek 

6. Kecamatan Tanjung Mutiara 

7. Kecamatan Tanjung Raya; dan  

8. Kecamatan Tilatang Kamang. 

b. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang 

lebih 7.637 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) 

hektar, terdapat di: 

1. Kecamatan Ampek Nagari; 

2. Kecamatan Matur; 

3. Kecamatan IV Koto; 

4. Kecamatan Malalak; 

5. Kecamatan Sungai Pua; 

6. Kecamatan Baso; 

7. Kecamatan Palembayan; dan 

8. Kecamatan Palupuh. 

(6) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:  

a. Komando Rayon Militer 02 Banuhampu; 

b. Komando Rayon Militer 03 Lubuk Basung; 

c. Komando Rayon Militer 04 Tanjung Mutiara; 

d. Komando Rayon Militer 05 Tanjung Raya; 

e. Komando Rayon Militer 06 Baso; 

f. Komando Rayon Militer 07 Tilatang Kamang; 

g. Komando Rayon Militer 08 Biaro; 

h. Komando Rayon Militer 09 Koto Tuo; 

i. Komando Rayon Militer 10 Matur; 

j. Komando Rayon Militer 11 Palembayan; 

k. Komando Rayon Militer 13 Palupuh; 

l. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) 

Agam di Lubuk Basung; dan 

m. Pos Pantau Angkatan Laut Tiku. 
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BAB V  

KAWASAN STRATEGIS 

 

Pasal 31  

 

(1) Kawasan Strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas 

kebutuhan dan sudut kepentingan. 

(2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. KSN yang berada di Kabupaten; dan 

b. KSK. 

(3) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 32  

 

(1) KSN yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a yaitu Kawasan Danau 

Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya yang merupakan 

kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan 

hidup. 

(2) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 

huruf b, terdiri atas: 

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi; dan 

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau 

teknologi tinggi. 

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a yaitu Kawasan Danau Maninjau di 

Kecamatan Tanjung Raya. 

(4) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (3) adalah mewujudkan Kawasan Danau Maninjau 

sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan melalui 

optimalisasi perlindungan fungsi danau untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

(5) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), meliputi: 

a. penataan dan pengembangan wisata dengan 

memanfaatkan keunikan bentang alam perairan 

danau; 

b. penataan dan pengembangan wisata budaya dan 

sejarah; 

c. penataan dan pengembangan agrowisata; dan 

d. pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi 

mengganggu dan/atau merusak kawasan.  

(6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

yaitu Kawasan Koto Tabang di Kecamatan Palupuah. 

(7) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut 

kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), adalah mewujudkan pelestarian dan 

pemanfaatan kawasan sebagai pusat pengembangan 

teknologi kedirgantaraan; 

(8) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut 

kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) 

a. pemeliharaan kawasan; 

b. penataan dan pengembangan kawasan; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi 

mengganggu dan/atau merusak kawasan. 

(9) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur 

dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VI  

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG  

Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 33  

 
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri 

atas: 

a. ketentuan KKPR; 

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 

tahunan; dan 

c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan KKPR 

 
Pasal 34  

 
(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 

huruf a terdiri atas: 

a. KKPR untuk kegiatan berusaha; 

b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan 

c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis 

nasional. 

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui: 

a. Konfirmasi KKPR; 

b. Persetujuan KKPR; dan 

c. Rekomendasi KKPR. 

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Bagian Ketiga 

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan 

 

Pasal 35  
 

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 
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tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf 

b meliputi: 

a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 

tahun pertama; dan 

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 

tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat. 

(2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 

tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. program utama; 

b. lokasi; 

c. sumber pendanaan; 

d. instansi pelaksana; dan 

e. waktu pelaksanaan. 

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a berupa usulan program-program 

pengembangan Wilayah Kabupaten. 

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

berupa tempat dimana usulan program utama akan 

dilaksanakan. 

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan 

b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan peraturan perudang-undangan. 

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf d terdiri dari: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Provinsi; 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan 

d. Masyarakat. 

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan 

dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun 

pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. 

(8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 

tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Keempat 

Program Utama 

 
Pasal 36  

 

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua 

sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten; 

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; 

dan 

c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten. 

 

Pasal 37  

 

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

huruf a terdiri atas: 

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan 

b. perwujudan sistem jaringan prasarana. 

(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. program perwujudan PKL berupa peningkatan dan 

pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas 

Wilayah untuk menunjang fungsi PKL. 

b. program perwujudan PPK berupa peningkatan dan 

pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas 

Wilayah untuk menunjang fungsi PPK. 

c. program perwujudan PPL meliputi: 

1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui 

pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas 

di seluruh Kawasan Perdesaan; 
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2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan 

dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; 

dan 

3. pengembangan Kawasan terpilih pusat 

pengembangan desa. 

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan sistem jaringan transportasi; 

b. perwujudan sistem jaringan energi; 

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. perwujudan sistem jaringan jalan;  

b. perwujudan sistem jaringan kereta api; 

c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan 

penyeberangan; dan 

d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut. 

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: 

a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi 

pengembangan jaringan jalan serta perencanaan 

teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; 

b. pengembangan Jalan Arteri Primer; 

c. pengembangan Jalan Kolektor Primer; 

d. pengembangan Jalan Lingkungan; 

e. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol 

Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - 

Bukittinggi, dan ruas tol Bukittinggi - Padang 

Panjang - Lubuk Alung - Padang; 

f. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; 

g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; 

h. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Barang; 

dan 

i. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan 

Timbang. 
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(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: 

a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota 

yaitu jalur Padang Panjang - Bukittinggi – 

Payakumbuh – Limbanang; 

b. pengembangan Stasiun Penumpang; 

c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta 

api; 

d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan 

kereta api; 

e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem 

jaringan kereta api; dan 

f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang 

sempadan rel kereta api. 

(7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan 

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c berupa pembangunan dan pemeliharaan 

pelabuhan sungai dan danau pengumpan. 

(8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi 

meliputi: 

a. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan 

pengumpan lokal; dan 

b. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan 

perikanan pantai untuk Pangkalan Pendaratan Ikan 

(PPI). 

(9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas berupa 

perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: 

a. pengembangan PLTA; 

b. pengembangan PLTMH; 

c. pengembangan SUTT; dan 

d. pengembangan Gardu Listrik. 

(11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: 
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a. pengembangan Jaringan Tetap; 

b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan 

c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi 

bersama. 

(12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: 

a. pengembangan jaringan irigasi primer; 

b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; 

c. pengembangan jaringan irigasi tersier; 

d. pengembangan jaringan irigasi air tanah; 

e. pengembangan jaringan sistem pengendalian banjir; 

dan 

f. pengembangan bangunan sumber daya air. 

(13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 

a. perwujudan sistem penyediaan air minum; 

b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah; 

c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; 

d. perwujudan sistem jaringan persampahan; 

e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan 

f. perwujudan sistem drainase. 

(14) Perwujudan sistem penyediaan air minum  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi: 

a. pengembangan Unit Air Baku; 

b. pengembangan Unit Produksi; 

c. pengembangan Unit Distribusi; 

d. pengembangan Unit Pelayanan; dan 

e. pengembangan bukan jaringan perpipaan. 

(15) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah  

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi: 

a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non 

domestik; dan 

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah 

domestik. 
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(16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (13) huruf c meliputi: 

a. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan 

limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; dan 

b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun. 

(17) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi: 

a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, 

Reduce, Recycle; 

b. pengembangan Tempat Penampungan Sampah 

Sementara; 

c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu; 

d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir; 

e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan 

persampahan; 

f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia 

usaha dalam pengelolaan persampahan; dan 

g. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam 

pengelolaan persampahan. 

(18) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi: 

a. pengembangan jalur evakuasi bencana; 

b. pengembangan tempat evakuasi bencana; 

c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan 

d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan 

bencana. 

(19) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud 

pada ayat (13) huruf f meliputi: 

a. pengembangan jaringan drainase primer; 

b. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan 

c. pengembangan jaringan drainase tersier. 
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Pasal 38  

 

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri 

atas: 

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan 

b. perwujudan Kawasan Budi Daya. 

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. perwujudan badan air; 

b. perwujudan kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; 

d. perwujudan kawasan konservasi; 

e. perwujudan kawasan lindung geologi; dan 

f. perwujudan kawasan ekosistem mangrove. 

(3) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi: 

a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk; 

b. pengembagan tanggul sungai; 

c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah 

sungai; dan 

d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak 

mengganggu fungsi lindung. 

(4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat dimaksud 

pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan 

kawasan sempadan; 

b. pengembangan sabuk hijau (green belt);  

c. pengembangan jalur hijau;  

d. rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan; 

dan  

e. pengembangan RTH kawasan perkotaan.  

(5) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c meliputi: 

a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan 

Lindung; 
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b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk 

mencegah terjadinya penebangan liar dan 

kebakaran Kawasan Hutan Lindung; 

c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu 

memberikan perlindungan terhadap permukaan 

tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; 

d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang 

berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; 

e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan 

kepada masyarakat dalam upaya pelestarian 

Kawasan Hutan Lindung; dan 

f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak 

mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan 

Lindung. 

(6) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: 

a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk 

mencegah terjadinya penebangan liar dan 

kebakaran kawasan suaka alam, kawasan 

pelestarian alam dan kawasan konservasi perairan; 

b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu 

memberikan perlindungan terhadap permukaan 

tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; 

c. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang 

berbatasan dengan kawasan suaka alam, kawasan 

pelestarian alam dan kawasan konservasi perairan; 

d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan 

kepada masyarakat dalam upaya pelestarian 

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan 

kawasan konservasi perairan; dan 

e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak 

mengganggu fungsi lindung kawasan suaka alam, 

kawasan pelestarian alam dan kawasan konservasi 

perairan. 
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(7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa: 

a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan 

Bentang Alam; 

b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan 

Bentang Alam; 

c. pengembangan geoheritage dan geopark; dan 

d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat 

dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan 

Bentang Alam. 

(8) Perwujudan Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa: 

a. perlindungan dan pelestarian Kawasan ekosistem 

mangrove; 

b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan ekosistem 

mangrove; dan 

c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat 

dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove. 

(9) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan Kawasan hutan produksi; 

b. perwujudan Kawasan pertanian; 

c. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi; 

d. perwujudan Kawasan permukiman; dan 

e. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

(10) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi: 

a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan 

Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap 

dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat 

Dikonversi; 

b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk 

mencegah terjadinya penebangan liar dan 

kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 

Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi; 
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c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu 

memberikan perlindungan terhadap permukaan 

tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; 

d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang 

berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi 

Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan 

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; 

e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan 

kepada masyarakat dalam upaya pelestarian 

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan 

Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang 

dapat Dikonversi; 

f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan 

rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan 

alam; dan 

g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui 

pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 

Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi bersama 

Masyarakat. 

(11) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) huruf b meliputi: 

a. pengembangan agribisnis pada Kawasan Tanaman 

Pangan; 

b. pengembangan sentra pertanian berbasis 

agropolitan; 

c. pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya 

lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan 

dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

f. pengembangan insentif dan disinsentif pada 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian 

organik di Kawasan Tanaman Pangan; 
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h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan 

Tanaman Pangan; 

i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang 

memadai di Kawasan Tanaman Pangan; 

j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga 

kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan; 

k. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman 

Pangan; 

l. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah 

dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman 

Pangan; 

m. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang 

sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi 

pengairan di Kawasan Tanaman Pangan; 

n. pengembangan pemasaran komoditas hasil 

pertanian di Kawasan Tanaman Pangan; 

o. penyediaan dan pengembangan prasarana dan 

sarana produksi dan pasca panen di Kawasan 

Tanaman Pangan; dan 

p. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan 

Tanaman Pangan. 

(12) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi: 

a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Batuan secara berkelanjutan; 

b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan 

Pertambangan Batuan; 

c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di 

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; 

d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca 

kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan 

Pertambangan Batuan; dan 

e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, 

dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Batuan. 
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(13) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi: 

a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman 

Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan; 

b. pembangunan dan pengembangan rumah susun; 

c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 

30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan 

permukiman; 

d. penataan Kawasan permukiman baru sesuai 

standar teknis yang dipersyaratkan; 

e. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan 

permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; 

f. perbaikan lingkungan permukiman; 

g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, 

dan utilitas permukiman; dan 

h. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman 

yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi. 

(14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e meliputi: 

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan 

Keamanan; 

b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar 

Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan 

c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, 

dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

 

Pasal 39  

 

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa: 

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 

kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi. 

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 
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a. penataan dan pengembangan wisata di Kawasan 

Danau Maninjau; 

b. pengelolaan wisata Kawasan Danau Maninjau;  

c. pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau 

Maninjau; dan 

d. peningkatan sarana, prasarana, sarana dan utilitas 

pendukung wisata di Kawasan Danau Maninjau. 

(3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. pengelolaan dan pelestarian Kawasan Koto Tabang;  

b. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan; dan 

c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas 

kawasan. 

 
 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 40  

 

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c 

dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang 

termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan 

indikasi program dengan program sektoral dan 

kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan 

secara terpadu. 

(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 

akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana 

pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali 

dalam rangka revisi RTRW kabupaten. 

(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang 

menghasilkan dokumen: 

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka 

menengah 5 (lima) tahunan; dan 

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka 

pendek 1 (satu) tahunan. 



57 

 

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
BAB VII  

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 41  

 
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan 

sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 

ruang di wilayah Kabupaten. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. ketentuan umum zonasi;  

b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan  

d. arahan sanksi. 

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Zonasi 

 

Pasal 42  

 

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman 

bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan 

zonasi. 

(2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas: 

a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;  

b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan 

c. Ketentuan khusus. 

(3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: 
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a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; 

dan 

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana. 

(4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan 

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budidaya. 

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c,meliputi: 

a. ketentuan khusus KP2B; 

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; 

c. ketentuan khusus kawasan resapan air;  

d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan 

e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral 

dan batubara. 

(6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Paragraf 1 

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman 

 
Pasal 43  

 

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, 

terdiri atas: 

a. ketentuan umum zonasi PKL; 

b. ketentuan umum zonasi PPK; dan 

c. ketentuan umum zonasi PPL. 

(2) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat 

pemerintahan Kabupaten, kegiatan perdagangan 

dan jasa; 
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b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang 

memenuhi persyaratan teknis dan tidak 

mengganggu fungsi PKL; dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu 

fungsi PKL dan kegiatan yang merusak dan/atau 

mencemari lingkungan. 

(3) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat permukiman 

perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra 

pertanian, perkebunan, industri kecil menengah, 

simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, pusat 

pendidikan dan kesehatan, pariwisata dan 

perkantoran; 

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang 

memenuhi persyaratan teknis dan tidak 

mengganggu fungsi PPK; dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu 

fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau 

mencemari lingkungan. 

(4) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 

a. diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, 

budaya dan administrasi pemerintahan skala 

lingkungan dan/atau nagari; 

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang 

memenuhi persyaratan teknis dan tidak 

mengganggu fungsi PPL; dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu 

fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau 

mencemari lingkungan. 
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Paragraf 2 

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana 

 
Pasal 44  

 
Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi; 

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi; 

c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan 

telekomunikasi; 

d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya 

air; dan 

e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana 

lainnya. 

 

Pasal 45  

 

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan jaringan transportasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pembangunan sistem jaringan transportasi 

dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 

2. pengembangan jalur hijau; 

3. kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi 

jaringan jalan dan skala pelayanan; 

4. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan 

jalan dengan menyediakan ruang penyangga 

berupa garis sempadan bangunan, yang 

bervariasi tergantung fungsi jaringan jalan dan 

peruntukan kawasan; 

5. ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi 

median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu 

jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang 

pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, 



61 

 

perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap 

lainnya; 

6. ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang 

manfaat jalan, pelebaran jalan, dan 

penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan 

ruangan untuk pengaman jalan; 

7. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan 

jalur kereta api dilakukan dengan tingkat 

intensitas rendah yang kecenderungan 

pengembangan ruangnya dibatasi; dan 

8. bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api 

harus berada di luar garis sempadan rel sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan kepentingan umum dengan 

mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

2. wajib melakukan analisis dampak lalu lintas 

yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan 

disekitar jaringan jalan nasional, provinsi dan 

Kabupaten; dan 

2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu 

kepentingan operasi dan keselamatan 

transportasi. 

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan jaringan energi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pengembangan jalur hijau; dan 

2. pengembangan jaringan tenaga listrik 

memperhatikan keselamatan dan keamanan 

kegiatan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
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1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan dan perumahan 

kepadatan rendah pada kawasan dibawah 

jaringan listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit 

tenaga listrik dengan memperhatikan jarak 

aman dari kegiatan lain. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. melakukan pemanfaatan ruang bebas 

disepanjang jalur transmisi dan sekitar 

pembangkit listrik yang mengganggu fungsi 

utama; dan 

2. kegiatan dibawah saluran udara tegangan tinggi 

dan saluran udara tegangan menengah dengan 

resiko kebakaran tinggi. 

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sistem jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

huruf c, ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pengembangan jalur hijau;  

2. menara telekomunikasi bersama; dan 

3. menara pemancar telekomunikasi dengan 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi 

kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem 

jaringan telekomunikasi; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 

yang dapat mengganggu fungsi menara 

telekomunikasi. 

(4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya 

air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pengembangan ruang terbuka hijau; 
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2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu 

sistem prasarana sumberdaya air; dan 

3. pembangunan sarana dan prasarana sumber 

daya air. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. pelebaran jalan, pembuatan jembatan, 

pemasangan rentangan kabel listrik, kabel 

telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro; 

dan 

2. kegiatan yang bersifat sosial yang tidak 

mengganggu fungsi sumber daya air. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 

yang dapat mengganggu fungsi sumber daya air. 

(5) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air 

minum; 

b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air 

limbah; 

c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun; 

d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan 

persampahan wilayah;  

e. ketentuan umum zonasi  sistem jaringan evakuasi 

bencana; dan 

f. ketentuan umum zonasi  sistem drainase. 

(6) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (5) huruf a,  dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. diperbolehkan untuk kegiatan prasarana dan 

sarana sistem penyediaan air minum, dan kegiatan 

pembangunan prasarana penunjang sistem 

penyediaan air minum; 

b. diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan dan  

fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi sistem penyediaan air minum 

dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan 

sarana penyediaan air minum. 

(7) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (5) huruf b,  dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk 

menunjang fungsi sistem jaringan air limbah; 

b. diperbolehkan bersyarat fasilitas umum dengan 

standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah. 

(8) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk 

menunjang fungsi pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun; dan 

b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun. 

(9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan 

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk 

menunjang fungsi sistem jaringan persampahan; 

b. diperbolehkan bersyarat fasilitas umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan. 

(10) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi 

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. diperbolehkan kegiatan penunjang fungsi prasarana 

dan sarana evakuasi bencana; dan 

b. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan 

sarana evakuasi bencana. 

(11) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf f, disusun dengan 

ketentuan:  

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar 

jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung 

pengelolaan drainase; 

b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang 

sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan 

budi daya dengan tidak mengganggu sistem 

drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; 

c. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan 

prasarana dan utilitas; dan 

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak 

sistem drainase. 

 
Paragraf 3 

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung 

 

Pasal 46  

 

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, terdiri atas: 

a. ketentuan umum zonasi badan air; 

b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan dibawahnya; 

c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan 

setempat; 

d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; 

e. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi; 

dan 

f. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem 

mangrove. 
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(2) Ketentuan umum zonasi kawasan badan air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, 

kegiatan pembangunan prasarana pengambilan 

dan pembuangan air dengan sistem daur ulang 

dan memanfaatkan kembali, kegiatan 

pembangunan prasarana pengendalian 

kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu 

keluar air danau, kegiatan penanaman vegetasi 

yang dapat mengurangi pencemaran danau di 

sepanjang pantai danau, kegiatan pembangunan 

prasarana pemantau kualitas air berkala, 

kegiatan pembangunan prasarana sistem 

biofiltrasi, kegiatan pengamanan sungai, 

Sempadan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan 

Cekungan Air Tanah; 

2. kegiatan penyediaan struktur alami dan/atau 

struktur buatan guna pelestarian danau dan 

pencegahan sedimentasi, serta untuk 

mengurangi atau menetralkan dampak buruk 

akibat pencemaran perairan di Danau Maninjau;  

3. kegiatan peruntukan pendukung pariwisata;   

4. kawasan peruntukan pendukung transportasi 

danau;  

5. kegiatan penerapan teknologi alam dan/atau 

buatan untuk pemulihan kualitas air Danau 

Maninjau, kegiatan pemijahan ikan termasuk 

ikan endemik, dan kegiatan transportasi danau; 

6. kegiatan pembangkit listrik dengan 

menggunakan teknologi ramah lingkungan yang 

mendukung kelestarian ekosistem danau; dan 

7. kegiatan pengambilan sedimen di danau 

maninjau. 
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sungai, 

danau, dan Cekungan Air Tanah sebagai sumber 

air; 

2. pembangunan prasarana wilayah dan utilitas 

lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya 

perkembangan pemanfaatan ruang;  

3. kegiatan pertambangan mineral bukan logam 

dan kegiatan pertambangan batuan pada badan 

air berupa sungai dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

dan 

4. kegiatan yang tidak mengganggu pemenuhan 

kualitas air danau sesuai baku mutu kelas I. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, 

danau, dan Cekungan Air Tanah sebagai sumber 

air. 

2. kegiatan pengolahan hasil budi daya perikanan 

dan kegiatan pembuangan limbah padat dan 

cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan 

kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan; 

dan 

3. kegiatan perikanan keramba jaring apung yang 

mengakibatkan pencemaran, melebihi daya 

tampung beban pencemaran air Danau 

Maninjau, dan mengganggu kelangsungan 

fungsi Danau Maninjau dalam memenuhi status 

oligotrofik sesuai dengan peraturan 

perundangan. 

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan dibawahnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 
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1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian, 

pencegahan kerusakan dan peningkatan fungsi 

hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, 

tumbuhan dan satwa;  

2. kegiatan pengembangan sumber resapan air; 

dan 

3. kegiatan penyediaan prasarana dan sarana 

minimal untuk pengelolaan hutan lindung. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang 

alam dan tidak merusak keseimbangan 

ekosistem; 

2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan 

militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan 

dan tutupan vegetasi; 

3. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

4. kegiatan budidaya pengelolaan sumber daya 

hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

5. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak 

mengubah bentang alam dan tidak merusak 

keseimbangan ekosistem.  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:  

1. kegiatan yang mengurangi luas kawasan hutan 

lindung dan tutupan vegetasi terutama kegiatan 

permukiman; dan 

2. kegiatan yang mengganggu dan merusak 

ekosistem kawasan hutan lindung. 

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan 

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. ketentuan garis sempadan sungai, sempadan 

pantai, sempadan waduk, dan sempadan danau 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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2. kegiatan pengembangan infrastruktur 

pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut; 

3. pembangunan dan pengembangan jalur serta 

evakuasi bencana dan sistem peringatan dini; 

4. pengembangan RTH, diutamakan menggunakan 

vegetasi riparian yang memiliki kemampuan 

filtrasi tinggi dan dapat mencegah genangan 

ketika air pasang pantai, danau, dan sungai; 

5. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian 

kawasan perlindungan setempat;  

6. kegiatan konservasi penataan dan 

pembangunan yang mendukung fungsi kawasan 

perlindungan setempat; 

7. kegiatan yang berhubungan dengan 

perlindungan fungsi, pembatasan daya rusak 

air, dan peningkatan nilai manfaat sumber daya 

sungai, pantai, embung, waduk dan danau; 

8. pembangunan pos pemantau dan pengontrol 

tinggi muka air; 

9. pembangunan tanggul; dan 

10. kegiatan pengembangan infrastruktur 

pengendalian abrasi danau. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak 

merusak atau berdampak langsung terhadap 

badan sungai, danau dan pantai yang dilengkapi 

dengan pengolahan limbah dan bahan pencemar 

lainnya;  

2. kegiatan penunjang transportasi laut, sungai, 

danau dan sarana perikanan; 

3. pengembangan sistem pengendalian banjir; 

4. pemanfaatan ruang khusus, seperti bangunan 

sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur 

air minum dan air bersih, drainase, kabel 

telekomunikasi dan ketenagalistrikan;  
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5. sarana pendukung pariwisata yang disertai 

dengan kajian teknis dan tidak menutup akses 

publik ke sungai, danau dan pantai;  

6. bangunan pengolahan persampahan, limbah 

dan bahan pencemar lainnya;  

7. kegiatan pertambangan mineral bukan logam 

dan kegiatan pertambangan batuan pada 

sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

dan 

8. kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang 

alam dan tidak merusak unsur keseimbangan 

lingkungan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh 

kegiatan yang mengancam kerusakan dan 

menurunkan kualitas sungai, laut dan danau. 

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri 

atas: 

a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam;  

b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam; 

dan 

c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi di 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa: 

a. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam; dan 

b. ketentuan umum zonasi kawasan suaka 

margasatwa. 

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. perlindungan dan pengamanan;  

2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam 

hayati dengan ekosistemnya;  
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3. penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan;  

4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan 

konservasi alam;  

5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk 

penunjang budidaya; dan 

6. pembangunan sarana dan prasarana 

pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 4 dan angka 5. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang 

alam; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana berupa sarana telekomunikasi dan 

listrik, fasilitas transportasi yang bersifat 

strategis dan tidak dapat terelakkan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:   

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 

kawasan dan tutupan vegetasi; dan 

2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan 

merusak ekosistem kawasan. 

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka margasatwa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. perlindungan dan pengamanan;  

2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam 

hayati dengan ekosistemnya;  

3. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka 

mempertahankan keberadaan populasi hidupan 

liar; 

4. pemulihan ekosistem; 

5. penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan;  
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6. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan 

konservasi alam;  

7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk 

penunjang budidaya; dan 

8. pembangunan sarana dan prasarana 

pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang 

alam; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana berupa sarana telekomunikasi dan 

listrik, fasilitas transportasi yang bersifat 

strategis dan tidak dapat terelakkan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:   

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 

kawasan dan tutupan vegetasi; dan 

2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan 

merusak ekosistem kawasan. 

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. perlindungan dan pengamanan;  

2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam 

hayati dengan ekosistemnya;  

3. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka 

mempertahankan keberadaan populasi hidupan 

liar; 

4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta pendidikan;  

5. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi 

dan restorasi;  

6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk 

penunjang budidaya; dan 
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7. pembangunan sarana dan prasarana 

pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang 

alam; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana berupa sarana telekomunikasi dan 

listrik, fasilitas transportasi yang bersifat 

strategis dan tidak dapat terelakkan. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:   

1. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan 

dan tutupan vegetasi; dan 

2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak 

ekosistem kawasan. 

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan kawasan konservasi 

di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;  

2. perlindungan habitat dan populasi ikan;  

3. perlindungan vegetasi pantai;  

4. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang 

diperbolehkan sesuai zonasi kawasan 

konservasi; dan  

5. penangkapan ikan skala kecil dengan armada 

dan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai 

zonasi kawasan konservasi. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. penelitian dan pendidikan;  

2. monitoring dan evaluasi;  

3. budidaya ikan skala menengah dengan metode 

yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan 

konservasi;  
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4. penangkapan ikan dengan armada lebih besar 

dari 10 GT dan alat tangkap yang diperbolehkan 

sesuai zonasi kawasan konservasi;  

5. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan 

sesuai zonasi kawasan konservasi; dan 

6. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan 

yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau 

transmisi bagi kepentingan umum yang 

keberadaannya telah mendapat persetujuan dari 

instansi terkait. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:   

1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan 

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta 

menggunakan alat tangkap yang bersifat 

merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil;  

2. semua jenis kegiatan penambangan;  

3. melakukan kegiatan menambang terumbu 

karang, mengambil terumbu karang di kawasan 

konservasi, menggunakan bahan peledak dan 

bahan beracun, dan/atau cara lain yang 

mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu 

karang;  

4. penangkapan biota yang dilindungi; dan  

5. pembuangan sampah dan limbah. 

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan 

ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang 

sistem air baku untuk air minum; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi 

kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam 

tanpa menyebabkan penurunan fungsi kawasan; 

dan 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 

yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung 

geologi. 

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 

perlindungan, pengamanan hutan mangrove 

dan/atau rehabilitasi hutan mangrove; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi 

kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan 

sarana pendukungnya; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 

yang dapat mengganggu fungsi kawasan ekosistem 

mangrove. 

 

Paragraf 4 

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya 

 

Pasal 47  

 

Ketentuanumum zonasi kawasan budi daya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, meliputi: 

a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi; 

b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian; 

c. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan 

energi; 

d. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan 

e. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan 

keamanan. 

 

Pasal 48  

 

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a 

meliputi: 
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a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi 

tetap; 

b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi 

terbatas: dan 

c. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi 

yang dapat dikonversi. 

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai 

berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan konservasi, penataan, dan 

pembangunan yang mendukung fungsi kawasan 

hutan produksi dan tidak menimbulkan 

gangguan lingkungan; dan 

2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat 

meningkatkan fungsi konservasi. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan 

kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan 

kawasan hutan produksi tetap; 

2. mendirikan bangunan untuk menunjang 

kegiatan pengamanan kawasan dan 

pemanfaatan hasil hutan; dan 

3. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan 

prasarana yang mempunyai tujuan untuk 

kepentingan umum dan strategis. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan 

produksi tetap, kecuali kegiatan kehutanan;  

2. penggunaan kawasan hutan produksi untuk 

kegiatan lainnya di luar kegiatan kehutanan 

yang dilakukan tanpa izin; dan 

3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi 

tetap. 

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi 

terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebagai berikut: 
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a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan konservasi, penataan, dan 

pembangunan yang mendukung fungsi kawasan 

hutan produksi dan tidak menimbulkan 

gangguan lingkungan; dan 

2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat 

meningkatkan fungsi konservasi. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan konservasi, penataan, dan 

pembangunan untuk kepentingan 

pembangunan diluar kegiatan kehutanan;  

2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan 

kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan 

kawasan hutan produksi terbatas; dan 

3. mendirikan bangunan untuk menunjang 

kegiatan pengamanan kawasan dan 

pemanfaatan hasil hutan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan budidaya;  

2. penggunaan kawasan hutan produksi untuk 

kegiatan lainnya diluar kegiatan kehutanan yang 

dilakukan tanpa izin; dan 

3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan. 

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang 

dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan konservasi, penataan, dan 

pembangunan yang mendukung fungsi 

kawasan hutan produksi dan tidak 

menimbulkan gangguan lingkungan; dan 

2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang 

dapat meningkatkan fungsi konservasi. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di 

luar kegiatan kehutanan;  
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2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan 

kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan 

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;  

3. mendirikan bangunan untuk menunjang 

kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan 

hasil hutan; dan  

4. kegiatan pembangunan yang berdampak penting 

dan bernilai strategis.  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi;  

2. kegiatan pemanfaatan hutan produksi yang dapat 

dikonversi tanpa ada izin dari pihak terkait; dan  

3. kegiatan yang dapat mengganggu dan mengurangi 

fungsi kawasan hutan.  

 

Pasal 49  

 

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi: 

a. Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

a) pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung pengembangan pertanian tanaman 

pangan dengan memperhatikan daya dukung 

kawasan. 

b) kegiatan budidaya tanaman pangan; 

c) aktifitas pendukung pertanian; 

d) kegiatan pariwisata berbasis pertanian; 

e) kegiatan pelestarian sumber daya air; 

f) kegiatan  perikanan budidaya; 

g) pengembangan teknik konservasi lahan 

pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan 

berkelanjutan;  

h) kegiatan peternakan yang tidak mencemari 

lingkungan; dan 

i) pembangunan lumbung pangan. 
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2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

a) kegiatan permukiman berkepadatan rendah 

yang mendukung fungsi kawasan secara 

terbatas; 

b) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura; 

c) diperbolehkan terbatas tanaman 

tahunan/perkebunan dan kebun 

campuran/ladang; dan 

d) kegiatan pengembangan prasarana wilayah 

dalam rangka mendukung pengembangan 

kawasan tanaman pangan. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:   

a) pengembangan kegiatan yang berpotensi 

mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman 

pangan; 

b) mendirikan bangunan yang mengganggu dan 

memutus saluran irigasi;  

c) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai 

KP2B kecuali untuk kepentingan umum, proyek 

strategis nasional dan/atau karena bencana; 

d) kegiatan yang mengganggu fungsi KP2B; dan 

e) penggunaan lahan dengan mengabaikan 

kelestarian lingkungan untuk kegiatan 

pertanian. 

b. Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung pengembangan holtikultura dengan 

memperhatikan daya dukung kawasan; 

b) kegiatan budidaya tanaman pangan dan 

kegiatan perkebunan; 

c) kegiatan pariwisata berbasis pertanian; 

d) kegiatan pelestarian sumber daya air; 

e) kegiatan perikanan budidaya; 
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f) kegiatan konservasi lahan pertanian yang 

bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; 

dan 

g) kegiatan peternakan yang tidak mencemari 

lingkungan. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

a) pengembangan permukiman berkepadatan 

rendah yang mendukung fungsi kawasan secara 

terbatas; 

b) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura; 

c) diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya 

tanaman tahunan/perkebunan dan kebun 

campuran/ladang; dan 

d) kegiatan pengembangan prasarana wilayah yang 

mendukung pengembangan kawasan 

hortikultura. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:   

a) pengembangan kegiatan yang berpotensi 

menggangu fungsi kawasan holtikultura; 

b) kegiatan yang memiliki potensi pencemaran; 

c) mendirikan bangunan yang mengganggu dan 

memutus saluran irigasi; dan 

d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai 

KP2B kecuali untuk bangunan sistem jaringan 

prasarana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

c. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

a) pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung pengembangan perkebunan dengan 

memperhatikan daya dukung kawasan; 

b) diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman 

tahunan/perkebunan dan kebun 

campuran/ladang; 
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c) kegiatan budidaya peternakan; 

d) kegiatan pengembangan/pembangunan hutan 

kota; 

e) kegiatan pelestarian sumber daya air; dan 

f) diperbolehkan pengembangan teknik konservasi 

lahan perkebunan yang bersifat ramah 

lingkungan dan berkelanjutan. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

a) pengembangan permukiman berkepadatan 

rendah yang tidak mengganggu fungsi utama; 

b) kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah 

yang didukung oleh sarana dan prasarana 

permukiman yang menunjang kegiatan 

perkebunan; 

c) pengembangan industri pengolahan hasil 

perkebunan; 

d) diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya 

perikanan, pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura; 

e) kegiatan pengembangan prasarana wilayah; 

f) kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; 

dan 

g) kegiatan pertambangan mineral bukan logam 

dan kegiatan pertambangan batuan dengan 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:   

a) membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara pembakaran yang berakibat terjadinya 

pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan 

hidup; 

b) kegiatan perkebunan tanpa ijin usaha 

perkebunan; dan 

c) pengembangan kegiatan yang berpotensi 

merusak kesuburan tanah dan mengurangi 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 
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Pasal 50  

 

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan 

energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan diperbolehkan, meliputi: 

1. diwajibkan membuat zona penyangga kawasan 

pertambangan dan energi berupa jalur hijau; dan 

2. kegiatan rehabilitasi atau pengembalian fungsi 

utama kawasan bekas pertambangan. 

b. kegiatan diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan usaha pertambangan dengan menjaga 

kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana 

umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan 

pertambangan serta mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

2. pembangunan sarana dan prasarana untuk 

mendukung kawasan pertambangan sesuai dengan 

petunjuk teknis dan peraturan perundang-

undangan. 

c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan permukiman; 

2. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari 

instansi/pejabat yang berwenang;  

3. kegiatan penambangan yang menimbulkan 

kerusakan lingkungan; 

4. melakukan penambangan pada lokasi-lokasi yang 

potensial menyebabkan bencana; dan 

5. melakukan kegiatan yang merusak dan atau 

mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah 

peruntukan. 

 

Pasal 51  

 

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, 

meliputi:  
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a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman 

perkotaan; dan 

b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman 

perdesaan. 

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman 

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:  

1. kegiatan permukiman sampai dengan kepadatan 

sedang dan tinggi yang didukung sarana dan 

prasarana sebagai penunjang permukiman 

dengan ketentuan: 

a) penyediaan RTH minimal 30% dari luas 

kawasan perkotaan, yang terdiri atas 20% 

RTH publik dan 10% RTH privat; dan 

b) pengembangan lingkungan permukiman 

dengan mempertimbangkan upaya mitigasi 

bencana. 

2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;  

3. pengembangan sumber daya air; 

4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;  

5. pengembangan dan pembangunan ruang 

terbuka; 

6. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang 

didukung sarana dan prasarana penunjang 

pendidikan; 

7. penyediaan sarana dan prasarana minimum 

meliputi ruang terbuka hijau/taman, fasilitas 

parkir, sarana transportasi umum, proteksi 

kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan 

efektivitas kemungkinan ruang belajar secara 

terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi 

sarana bagi disabilitas; 

8. kegiatan olahraga  yang didukung sarana dan 

prasarana penunjang olahraga;  
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9. kegiatan perkantoran pemerintahan, 

perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas 

pendukungnya, penyediaan prasarana dan 

sarana yang sesuai dengan kebutuhan; 

10. bangunan perumahan yang memenuhi 

persyaratan teknis kesehatan, keamanan dan 

kenyamanan, serta dapat dikembangkan dengan 

sistem hunian vertikal untuk efisiensi lahan; 

11. pengembangan sarana dan prasarana wilayah; 

12. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas 

minimum di permukiman perkotaan sesuai 

kebutuhan dan ketentuan teknis/standar;  

13. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;  

14. pembangunan dan pengembangan ruang 

terbuka hijau dengan memperhatikan prisip 

keseimbangan antara proporsi ruang terbuka 

hijau dan ruang terbangun 40:60, serta 

menggunakan tanaman yang mampu dan efektif 

menyerap polutan; dan 

15. kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan dan 

olahraga yang didukung sarana dan prasarana 

penunjang. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:  

1. industri kecil yang ramah lingkungan; 

2. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan 

kawasan permukiman perkotaan;  

3. kegiatan perdagangan dan jasa; 

4. kegiatan perkantoran; dan 

5. kegiatan industri kecil dan fasilitas sosial 

ekonomi lainnya dengan melakukan pengelolaan 

limbah sesuai standar baku mutu limbah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pertambangan; 
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2. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan 

fungsi kawasan; dan 

3. kegiatan yang menganggu fungsi permukiman 

dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. 

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman 

perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah 

hingga sedang;  

2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; 

3. bangunan perumahan perdesaan dengan 

kepadatan rendah yang didukung sarana dan 

prasarana permukiman penunjangnya dengan 

ketentuan pengembangan lingkungan 

permukiman perdesaan mempertimbangkan 

upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur 

evakuasi;  

4. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; 

5. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas 

minimal di lingkungan permukiman perdesaan 

sesuai kebutuhan dan ketentuan 

teknis/standar; 

6. bangunan perumahan desa yang terdiri dari 

rumah tunggal dengan halaman depan, samping 

dan belakang, serta memenuhi persyaratan 

teknis kesehatan, keamanan dan kenyamanan; 

dan 

7. pengembangan lingkungan permukiman yang 

memperhatikan sistem cluster. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu 

fungsi kawasan; 

2. industri kecil yang ramah lingkungan; dan 

3. kegiatan pertanian. 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 

yang dapat menimbulkan penurunan fungsi 

kawasan. 

 

Pasal 52  

 

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan 

keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e,  

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan 

sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan 

dan keamanan;  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu 

pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu 

fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. 

 
Paragraf 5 

Ketentuan Khusus 

 
Pasal 53  

 
(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pemantapan dan peningkatan produktivitas 

lahan sawah yang menjamin konservasi tanah 

dan air;  

2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana 

pertanian pada lahan sawah; dan 

3. penelitian dan kegiatan lain yang sifatnya 

mendukung pertanian dan perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:  

1. proyek strategis nasional; 

2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

meliputi: 
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a) jalan umum; 

b) bendungan; 

c) irigasi; 

d) saluran air minum atau air bersih; 

e) drainase dan sanitasi; 

f) bangunan pengairan; 

g) pelabuhan; 

h) bandar udara; 

i) stasiun dan jalan kereta api; 

j) terminal; 

k) fasilitas keselamatan umum; 

l) cagar alam; dan  

m) pembangkit dan jaringan listrik. 

3. terjadi bencana. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi 

KP2B selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b. 

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi 

bencana; 

2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 

karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan budidaya terbangun yang berada            

di kawasan rawan bencana harus 

mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan 

mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 

yang menangani kebencanaan. 

2. terhadap ketentuan khusus rawan bencana yang 

kawasan pertampalan (overlay) di kawasan 

sekitar danau maninjau, perlu 

mempertimbangkan komitmen dan persyaratan 

teknis kawasan rawan bencana longsor sebagai 

berikut: 
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a) membuka jalan akses kendaraan dengan 

syarat lebar maksimum badan jalan 6 (enam) 

meter, tinggi menggali dan menimbun (cut 

and fill) maksimum 3 (tiga) meter dan tidak 

merusak estetika bentang alam perbukitan;  

b) menggali dan menimbun (cut and fill) lahan 

tidak melebihi ketinggian 3 meter dari kontur 

eksisting;  

c) menyediakan sumur resapan yang 

ditempatkan pada lahan yang relatif datar, 

berdasarkan ketentuan SNI No: 03- 2453- 

2002;  

d) membangun drainase lokal dengan 

pengelolaan yang menjadi tanggung jawab 

masyarakat/pengembang/instansi dari 

sejak sebelum masa konstruksi, dengan 

tujuan menampung dan mengelola aliran 

dari lahan pembangunan, serta menjamin air 

limpasan yang dibuang ke saluran kota atau 

badan air terdekat telah bebas dari bahan 

pencemar, maupun sedimentasi sebagai 

akibat dari proses konstruksi. Sistem 

drainase yang dibangun menggunakan 

drainase terbuka alami yang terintegrasi 

dengan penempatan sumur-sumur resapan 

dan saluran drainase kota;  

e) tidak diperkenankan menebangi pohon pada 

area yang tidak terbangun dan vegetasi lebat 

eksisting di luar area yang dibangun 

dipertahankan; dan 

f) menyediakan jalur evakuasi bencana dan 

tempat evakuasi sementara disesuaikan 

dengan rencana jaringan jalur evakuasi 

bencana kawasan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. pengembangan pemanfaatan ruang pada 

kawasan dengan kelerengan ≥ 45%; dan 
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2. kegiatan yang dapat mengakibatkan bencana. 

(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf c, disusun 

dengan ketentuan: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang mendukung upaya peningkatan 

resapan air; dan 

2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 

karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan 

resapan air. 

b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi : 

1. permukiman yang sudah terbangun di dalam 

kawasan resapan air sebelum sebagai kawasan 

lindung diperkenankan dengan harus memenuhi 

ketentuan: 

a) tingkat kerapatan bangunan rendah; 

b) melakukan penanaman vegetasi yang 

bersifat menyimpan air atau mampu 

mendukung resapan air sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan; 

c) perkerasan permukiman menggunakan 

bahan yang memiliki daya serap tinggi 

terhadap air;  

d) menyediakan sumur resapan sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan; dan 

e) menyediakan biopori sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan. 

2. kegiatan budidaya terbangun dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) melakukan penanaman vegetasi yang 

bersifat menyimpan air atau mampu 

mendukung resapan air sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan; 

b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan; 

dan/atau 
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c) menyediakan biopori sesuai dengan 

karakteristik jenis tanah dan batuan. 

3. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian 

dengan tidak mengubah bentang alam. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pertambangan pada kawasan resapan 

air yang memiliki bentang alam karst; 

2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air 

atau fungsi peresapan air; dan 

3. kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 

200 (dua ratus) meter dari mata air. 

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d,terdiri atas: 

a. sempadan pantai, disusun dengan ketentuan: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan 

dan pengelolaan kawasan, konservasi 

ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka 

hijau, pembangunan sarana dan prasarana 

untuk pencegahan dan penanggulangan 

bencana; 

b) kegiatan penelitian dan pendidikan, 

pertahana dan keamanan, pembangunan 

dan pengembangan energi baru terbarukan 

serta perhubungan dan komunikasi; dan 

c) kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal 

yang mencakup upacara adat, upacara 

keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat 

adat, serta tradisi dan kebiasaan. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi; 

a) usaha yang berkaitan dengan  kelautan, 

seperti dermaga, pelabuhan, tempat 

pelelangan ikan atau kegiatan kelautan 

lainnya, dengan ketentuan  pemanfaatan 

ruang  pantai tidak  lebih dari 30% (tiga 

puluh persen) panjang pantai atau sesuai 

ketentuan peraturan perundangan; dan 
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b) kegiatan pariwisata dan prasarana 

pendukungnya dengan tidak mengurangi 

fungsi lindung kawasan, tidak termasuk 

untuk pendirian bangunan permanen 

komersial. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a) semua jenis kegiatan budidaya yang dapat 

menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai 

ekologis, dan estetika kawasan;  

b) semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan 

pengambilan air bawah tanah untuk 

kegiatan budi daya; dan 

c) semua jenis usaha peternakan. 

4. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus 

didukung dengan tersedianya prasarana 

minimum meliputi: 

a) jaringan transportasi; 

b) jaringan energi; 

c) jaringan sumber daya air; dan 

d) jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan 

tempat evakuasi bencana. 

b. sempadan sungai, disusun dengan ketentuan: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

kawasan, ruang terbuka hijau, konservasi 

ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan 

dan pembangunan prasarana dan sarana 

pendukungnya, pengelolaan badan air 

dan/atau pemanfaatan air, pembangunan 

dan pengembangan energi baru terbarukan, 

wisata alam, penelitian dan pendidikan serta 

pembangunan sarana dan prasarana 

terbatas untuk pencegahan dan 

penanggulangan bencana sepanjang tidak 

merusak lingkungan, dan/atau mencemari 

air; dan 
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b) tempat perkemahan dan papan informasi. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 

a) pemanfaatan ruang untuk bangunan 

prasarana sumber daya air, fasilitas 

jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air 

minum, pemasangan bentangan jaringan 

transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, 

persampahan, dan bangunan 

ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti 

budidaya pertanian yang tidak mengganggu 

fungsi sempadan sungai sebagai kawasan 

perlindungan setempat dan kualitas 

lingkungan disempadan sungai; 

b) memanfaatan ruang di sekitarnya untuk 

kegiatan budidaya terbangun dengan 

mematuhi aturan garis sempadan, tidak 

merusak lingkungan, dan/atau mencemari 

sungai; dan 

c) bangunan permukiman eksisting di kawasan 

sempadan sungai sebelum diundangkanya 

Peraturan Daerah ini dan tidak 

menambahkan luasan. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a) kegiatan  budi  daya termasuk mendirikan 

bangunan permanen atau bangunan untuk 

hunian, kecuali bangunan yang  menunjang  

fungsi kawasan dan/atau bangunan yang 

merupakan bagian dari suatu  jaringan atau 

transmisi bagi kepentingan umum serta 

pertahanan dan keamanan; 

b) pada tanggul sungai untuk menanam 

tanaman selain rumput, mendirikan 

bangunan dan mengurangi dimensi tanggul; 

c) kegiatan budi daya yang dapat mengurangi 

kekuatan struktur tanah dan menurunkan 

fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan 

estetika kawasan; dan 
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d) kegiatan pertambangan dan semua jenis 

usaha peternakan. 

c. sempadan danau, embung dan waduk, disusun 

dengan ketentuan: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) ruang terbuka hijau, kegiatan olahraga, 

kegiatan pariwisata, penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, 

pembangunan sarana dan prasarana 

terbatas untuk pencegahan dan 

penanggulangan bencana serta perikanan 

berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi 

lindung dan fungsi Danau atau Waduk; dan 

b) pembangunan sarana dan prasarana 

terbatas untuk pencegahan penanggulangan 

bencana serta perikanan berkelanjutan 

tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi 

Danau atau Waduk. 

2. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:  

a) budidaya tanaman tahunan tertentu yang 

produksinya tidak dilakukan dengan cara 

penebangan pohon, pertanian, perikanan 

atau kegiatan lainnya yang secara langsung 

terkait dengan pemanfaatan sumber air 

Danau atau Waduk dengan tidak berpotensi 

merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau 

mencemari air, kegiatan  pengelolaan  badan  

air  dan/atau pemanfaatan air; 

b) bangunan eksisting yang berada di 

sempadan danau dan terletak di atas batas 

normal ketinggian muka air Danau Maninjau 

yaitu ≥463,1 (lebih dari atau sama dengan 

empat ratus enam puluh tiga koma satu) 

mdpl sebelum diundangkannya Peraturan 

Daerah ini dan tidak menambah luasan;  
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c) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu 

fungsi Danau atau Waduk dan fungsi 

kawasan sekitar Danau atau Waduk sebagai 

kawasan perlindungan setempat dan serta 

kualitas lingkungan di kawasan sekitar 

Danau atau Waduk;  

d) bangunan eksisting yang berdiri sebelum 

Peraturan Daerah ini ditetapkan dan/atau 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

terutama yang memiliki fungsi penunjang 

kegiatan pariwisata dan sarana pelayanan 

umum, dilengkapi dengan komitmen dan 

persyaratan teknis:  

1) memiliki sistem pengelolaan sampah 

sendiri dan tidak membuang sampah ke 

Danau Maninjau; dan 

2) memiliki sistem pengolahan limbah 

domestik yang buangan air limbahnya 

memenuhi standar yang ditentukan oleh 

instansi yang berwenang. 

e) mendirikan bangunan meliputi: 

1) bangunan prasarana badan air; 

2) jalan akses, jembatan, dan dermaga; 

3) jalur pipa migas dan air minum; 

4) rentangan kabel listrik dan 

telekomunikasi; 

5) prasarana pariwisata, olahraga, dan 

keagamaan; 

6) prasarana dan sarana sanitasi; dan 

7) bangunan ketenagalistrikan. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu: 

a) kegiatan budi daya yang dapat menurunkan  

fungsi  lindung  kawasan,  nilai  ekologis,  dan 

estetika kawasan;  

 



95 

 

b) kegiatan yang dapat mengubah letak tepi 

situ, danau, embung, dan waduk, membuang 

limbah, menggembala ternak, serta 

mengubah aliran air masuk dan ke luar situ, 

danau, embung, dan waduk; dan 

c) pemanfaatan ruang pada daerah genangan  

waduk dan daerah sempadan waduk hanya 

dapat dilakukan berdasarkan izin dari   

Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai 

dengan kewenangannya setelah mendapat 

rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang 

membidangi sumber  daya  air  pada  wilayah  

danau  atau  waduk yang bersangkutan. 

d. sempadan mata air, disusun dengan ketentuan: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) mendirikan bangunan untuk kegiatan 

pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, 

dan 

b) penanaman tanaman tahunan tertentu yang 

produksinya tidak dilakukan dengan cara 

penebangan pohon dan/atau tidak 

berpotensi mengganggu kelestarian mata air. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

a) memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk 

kegiatan permukiman dengan ketentuan 

tidak melakukan pembangunan dan 

pengembangan bangunan yang sudah ada; 

b) memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk 

kegiatan budi daya terbangun dengan 

mematuhi aturan garis sempadan, tidak 

merusak lingkungan, dan/atau mencemari 

air; 

c) pertanian, perikanan, kegiatan   peternakan, 

pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait 

secara langsung pemanfaatan sumber mata 

air dengan tidak berpotensi merusak 
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lingkungan, mencemari air dan/atau 

mengganggu fungsi kawasan; dan 

d) bangunan permukiman eksisting di kawasan 

sempadan mata air sebelum 

diundangkannya  Peraturan  Daerah  ini  dan  

tidak menambah luasan. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu  

kegiatan pengambilan air bawah tanah. 

(5) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan 

batubara dalam Pasal 42 ayat (5) huruf e, disusun 

dengan ketentuan: 

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan operasional, penunjang, dan 

pengembangan Kawasan Pertambangan; 

2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah 

kegiatan penambangan agar dapat digunakan 

kembali bagi kegiatan lain; dan 

3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas 

penambangan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan penambangan dengan: 

a) teknik penambangan ramah lingkungan 

(green mining); 

b) mempertimbangkan potensi tambang, 

kondisi geologi, geohidrologi, dan daya 

dukung daya tampung lingkungan hidup 

terkait pelestarian lingkungan;  

c) pengamanan tanah atas untuk keperluan 

rehabilitasi lahan bekas penambangan;  

d) memiliki izin lingkungan baik analisis 

mengenai dampak lingkungan maupun 

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungan; dan  

e) memiliki izin usaha pertambangan. 

2. kegiatan penambangan mineral berupa batuan 

di dalam badan sungai dapat dilakukan pada 

ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan 
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peraturan yang berlaku sehingga tidak 

menimbulkan dampak lingkungan; 

3. kegiatan industri pengolahan hasil 

pertambangan terpadu dengan bahan baku 

pertambangan sepanjang tidak mengubah 

fungsi zonasi utama; dan 

4. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi 

dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang 

sesuai peraturan perundangan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan usaha 

pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana. 

(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) 

tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran 

VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Keempat 

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 54  

 

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, 

dilakukan melalui: 

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan 

b. penilaian perwujudan RTR. 

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 

memastikan: 

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan 

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. 

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode: 
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a. selama pembangunan, dilakukan untuk 

memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam 

memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling 

lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR 

serta apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka 

pelaku kegiatan diharuskan melakukan 

penyesuaian ruang. 

b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan 

kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan 

dokumen KKPR dan apabila ditemukan 

inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan 

dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. 

(5) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 

penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan 

rencana Pola Ruang. 

(6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan                 

untuk memastikan kepatuhan pelaku 

pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan 

persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan: 

a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur 

yang benar, maka KKPR batal demi hukum. 

b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, 

maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti 

kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(7) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan 

mandiri pelaku UMK untuk memastikan kebenaran 

pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, 

apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan 

dilakukan pembinaan. 
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(8) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui 

penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan 

rencana Pola Ruang dilakukan terhadap: 

a. kesesuaian program; 

b. kesesuaian lokasi; dan 

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan ruang. 

(9) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan 

penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat 

permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap 

rencana Struktur Ruang. 

(10) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan 

penyandingan pelaksanaan program pengelolaan 

lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan 

berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola 

ruang. 

(11) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

a. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola 

ruang terwujud; 

b. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola 

ruang belum terwujud; dan 

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai 

dengan muatan rencana struktur ruang dan/atau 

pola ruang. 

(12) Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara 

periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum 

Peninjauan Kembali RTR. 

(13) Tata cara penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian 

perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

 

Pasal 55  

 

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan 

acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian 

Insentif dan pengenaan Disinsentif. 

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, 

dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini. 

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang 

yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi 

keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah ini. 

(4) Insentif dan disinsentif diberikan untuk mendukung 

pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR, serta 

menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan 

pada zona kendali dan zona didorong. 

(5) Insentif dapat diberikan pada zona didorong, sedangkan 

disinsentif dapat diberikan pada zona kendali. 

 

Pasal 56  

 

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam 

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. 

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan 

oleh instansi berwenang sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Pasal 57  

 
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 

dapat berupa: 
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a. insentif fiskal; dan/atau  

b. insentif nonfiskal. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, 

retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. pemberian kompensasi; 

b. subsidi; 

c. imbalan; 

d. sewa ruang; 

e. urun saham; 

f. fasilitasi KKPR;  

g. penyediaan prasarana dan sarana;  

h. penghargaan; dan/atau 

i. publikasi atau promosi. 

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

a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah 

Daerah lainnya; dan  

b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat. 

(5) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah 

Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a dapat berupa:  

a. pemberian kompensasi;  

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;  

c. penghargaan; dan/atau 

d. publikasi atau promosi daerah. 

(6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat 

berupa:  

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;  

b. subsidi;  

c. pemberian kompensasi;  

d. imbalan;  

e. sewa Ruang;  

f. urun saham;  

g. fasilitasi KKPR;  
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h. penyediaan prasarana dan sarana;  

i. penghargaan; dan/atau  

j. publikasi atau promosi.  

(7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 58  

 

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 

(3) dapat berupa: 

a. disinsentif fiskal; dan/atau  

b. disinsentif nonfiskal 

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau 

retribusi yang tinggi. 

(3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dapat berupa: 

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;  

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; 

dan/atau  

c. pemberian status tertentu. 

(4) Disinsentif dapat diberikan oleh: 

a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah 

Daerah lainnya; dan  

b. dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. 

(5) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada 

Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a dapat berupa pembatasan 

penyediaan prasarana dan sarana. 

(6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

b dapat berupa:  

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;  

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; 

dan/atau  

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 
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(7) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan 

Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW 

Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan 

tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.  

(8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Tata cara pengenaan disinsentif dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Arahan Sanksi  

 
Pasal 59  

 

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah 

Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada: 

a. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah 

ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi 

ruang; 

b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan 

ruang dalam RTRW; dan  

c. pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan 

yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: 

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; 

b. hasil pengawasan Penataan Ruang;  

c. hasil audit tata ruang; dan/atau  

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis;  

b. penghentian sementara kegiatan;  

c. penghentian sementara pelayanan umum;  

d. penutupan lokasi;  

e. pencabutan KKPR;  
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f. pembatalan KKPR;  

g. pembongkaran bangunan;  

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

i. denda administratif. 

(4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR. 

(5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan 

prosedur yang tidak benar. 

 

Pasal 60  

 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan: 

a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat 

yang berwenang, memuat: 

1) rincian pelanggaran dalam penataan Ruang; 

2) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten 

dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan 

3) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 

(tiga) kali; dan 

c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan tindakan berupa 

pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.  

(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dilakukan 

melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan tertulis; 
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b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat keputusan 

penghentian sementara kegiatan pemanfaatan 

Ruang; 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang melakukan penghentian 

sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara 

terpaksa; dan 

d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, 

pejabat yang berwenang melakukan pengawasan 

agar kegiatan pemanfaatan Ruang yang dihentikan 

tidak beroperasi kembali sampai dengan 

terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan 

kegiatan Pemanfatan Ruang dengan rencana Tata 

Ruang. 

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dilakukan 

melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan terulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat keputusan 

penghentian sementara pelayanan umum dengan 

memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum 

yang akan dihentikan sementara; 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang menyampaikan perintah 

kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk 

menghentikan sementara pelayanan kepada orang 

yang melakukan pelanggaran; dan 

d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang 

yang melakukan pelanggaran, pejabat yang 

berwenang melakukan pengawasan untuk 

memastikan tidak terdapat pelayanan umum 

kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai 

dengan terpenuhinya kewajiban untuk 
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menyesuaikan kegiatan pemanfatan Ruang dengan 

rencana tata Ruang. 

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan terulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat keputusan 

penutupan lokasi; 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang melakukan penutupan 

lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk 

melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan 

d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang 

berwenang melakukan pengawasan untuk 

memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka 

kembali sampai dengan orang yang melakukan 

pelanggaran memenuhi kewajiban untuk 

menyesuaikan kegiatan pemanfatan Ruang dengan 

RTRW Kabupaten. 

(5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan tertulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat 

keputusan pencabutan izin; 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada 

orang yang melakukan pelanggaran mengenai status 

izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk 

menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

telah dicabut izinnya; dan  

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan 

Pemanfatan Ruang diabaikan, pejabat yang 

berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan terulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan pembatalan izin, 

menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada 

orang yang melakukan pelanggaran mengenai status 

izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk 

menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

telah dibatalkan izinya; dan 

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan 

Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang 

berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g dilakukan melalui 

tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan tertulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat keputusan 

pembongkaran bangunan; dan 

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan: 

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

peringatan tertulis; 

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat 

yang berwenang menerbitkan surat perintah 

pemulihan fungsi Ruang; 
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c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, 

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada 

orang yang melakukan pelanggaran mengenai 

ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara 

pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan 

dalam jangka waktu tertentu; 

d. pejabat yang berwenang yang melakukan 

pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi 

Ruang; 

e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang 

yang melakukan pelanggaran, pejabat yang 

berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi 

Ruang secara paksa; dan 

f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai 

tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi 

Ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan 

penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan 

oleh pemerintah daerah atas beban orang yang 

melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. 

(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara 

tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan 

sanksi administratif lain. 

 

BAB VIII  

KELEMBAGAAN  

 

Pasal 61  

 

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan 

kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan 

Ruang Kabupaten. 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum 

Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
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BAB IX  

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

DALAM PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

 
Pasal 62  

 
Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, 

masyarakat berhak: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat 

penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 

timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

sesuai dengan rencana tata ruang; 

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang 

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang di wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang kepada pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah 

dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan 

menimbulkan kerugian. 

 

Bagian Kedua  

Kewajiban Masyarakat  

 
Pasal 63  

 
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan KKPR; dan 
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d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai milik umum. 

 

Pasal 64  

 
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan 

kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan 

ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan 

masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan 

sepanjang memperhatikan faktor daya dukung 

lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur 

pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan 

ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. 

 
Bagian Ketiga  

Peran Masyarakat  

 
Pasal 65  

 
Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten 

dilakukan melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

 
Pasal 66  

 
Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan 

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

huruf a, dapat berupa: 

a. memberikan masukan mengenai: 

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;  

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau 

kawasan;  
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3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah 

atau kawasan;  

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau  

5. penetapan rencana tata ruang. 

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah 

Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang. 

 

Pasal 67  

 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dapat 

berupa:  

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;  

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, 

dan/atau sesama unsur masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang;  

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan 

kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan;  

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan 

ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan 

lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan 

keamanan serta memelihara dan meningkatkan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya 

alam; dan  

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 68  

 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

huruf c, dapat berupa:  
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a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta 

pengenaan sanksi;  

b. keikutsertaan dalam pengawasan;  

c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang 

berwenang dalam hal menemukan dugaan 

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan 

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan  

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 

berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

 

Pasal 69  

 

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat 

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disampaikan kepada Bupati. 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Penataan Ruang. 

 

Pasal 70  

 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, 

Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan 

dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat.  

 

Pasal 71  

 

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan 

ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 



113 

 

 
BAB X  

PENYIDIKAN 

 
Pasal 72  

 
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik 

Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat 

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak 

pidana dalam bidang penataan ruang;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana dalam bidang penataan 

ruang;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam 

bidang penataan ruang; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen 

yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang 

penataan ruang;  

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 

diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta 

melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap 

bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam 

bidang penataan ruang; dan  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam 

bidang penataan ruang. 
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(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik 

Indonesia.  

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan 

penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri 

sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik 

kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada 

penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian 

negara Republik Indonesia.  

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan 

tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 73  

 

(1) Setiap orang yang dalam pemanfaatan ruang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 huruf a, huruf b atau huruf c yang 

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau 

kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku 

dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 
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Pasal 74  

 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 73, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana 

penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:  

a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau  

b. pencabutan status badan hukum. 

 
Pasal 75  

 
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat 

menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku 

tindak pidana.  

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum acara perdata. 

 
BAB XI  

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 76  

 
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 

penataan ruang wilayah Kabupaten yang telah ada 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Izin yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai 

dengan masa berlakunya; 

b. Izin yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku 

ketentuan: 



116 

 

1. untuk yang belum dilaksanakan 

pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau 

KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan 

berdasarkan peraturan daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan 

pembangunannya dilakukan penyesuaian 

dengan masa transisi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan 

pembangunannya dan tidak memungkinkan 

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin 

pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap 

kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan 

izin tersebut diberikan penggantian yang layak. 

c. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten 

yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan 

keanggotan Forum Penataan Ruang Kabupaten di 

bentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan-perundangan; dan 

d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin 

pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan 

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan 

Daerah ini. 

 
BAB XII  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 77  

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 13) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN AGAM 

TAHUN 2021-2041 

 

I. UMUM 

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam 

mengatur arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang dalam wilayah serta dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan 

dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 telah menjadi peraturan 

daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 sehingga telah 

mengikat seluruh komponen daerah dalam melaksanakan Rencana Tata 

Ruang Wilayah tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. 

Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 

2010-2030, sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hingga saat ini 

telah terjadi beberapa hal yang terkait dengan dinamika internal maupun 

eksternal, terutama akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan 

dinamika internal terkait dengan perkembangan kegiatan serta 

kecenderungan pemanfaatan lahan. Sehingga dilakukan peninjauan 

kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 

2010-2030. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, 

dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang 

merupakan landasan hukum dalam Penataan Ruang. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas dilakukan penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengintegrasikan berbagai 

kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku 

kepentingan, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, 

penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan 

keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah yang 

ditindaklanjuti melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan 

operasional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan tersebut.  

RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten, memperhatikan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan 

jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang 

daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah 

kabupaten, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil 

pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan 

pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan 

aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial 

Masyarakat, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan 

sumber daya air, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi, serta kebijakan pembangunan nasional 

yang bersifat strategis. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1  

   Cukup jelas. 

Pasal  2  

 Cukup jelas. 

Pasal  3  

 Cukup jelas. 

Pasal  4    

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat 

indikatif. 

  Ayat (3) 

    Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada: 
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1. batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 

Lima Puluh Kota sesuai dengan batas daerah  Permendagri 

No. 66 Tahun 2013. 

2. batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 

Padang Pariaman sesuai dengan batas daerah  

Permendagri No. 22 Tahun 2017.  

3. batas daerah antara Kabupaten dengan Kabupaten 

Pasaman Barat sesuai dengan batas daerah Permendagri 

No. 23 Tahun 2017.  

4. batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 

Pasaman sesuai dengan batas daerah Permendagri No. 24 

Tahun 2017. 

5. batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 

Tanah Datar sesuai dengan batas daerah Permendagri No. 

110 Tahun 2019. 

6. batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kota 

Bukittinggi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan nomor 

06/BAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi dan 

Pemerintah Kabupaten Agam menyerahkan keputusan 

penarikan garis batas daerah antara Kabupaten Agam 

dengan Kota Bukittinggi kepada Kementerian Dalam 

Negeri. 

7. Garis Pantai berdasarkan Peta LPI Tahun 2015. 

  Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

Pasal  5  

- Yang dimaksud dengan “industri” adalah suatu kegiatan ekonomi 

yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi 

atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi 

kegunaannya. Dalam arti secara bertahap Kabupaten Agam akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat dari bertani 

(produksi/primer) menjadi petani yang sekaligus meningkatkan 

teknologi pengolahan hasil sesudah produksi (teknologi pasca 

panen). 

- Yang dimaksud dengan “agro” adalah kegiatan yang berbasis 

pertanian dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, 
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perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan 

lain-lain.  Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, 

penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai 

pemasaran, bahkan termasuk agrowisata. 

- Yang dimaksud dengan “kelautan” meliputi kegiatan 

pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara 

berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan 

tangkap, budidaya perairan payau, industri bioteknologi, 

pertambangan dan energi, sumber energi alternatif, transportasi, 

wisata, olahraga (surfing, diving, paralayang, dll.). 

- Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah berbagai macam 

kegiatan wisata, atau bisa juga dikatakan berbagai macam 

perjalanan wisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan perjalanan untuk menikmati daya 

tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. 

- Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” merupakan upaya 

untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Kabupaten Agam merupakan 

wilayah yang memiliki potensi seluruh jenis bencana (bahaya 

sesar aktif, bahaya seismisitas gempa, bahaya tsunami, letusan 

gunung api, bahaya gerakan tanah/longsoran, banjir dan abrasi), 

dengan kondisi tersebut maka dituntut suatu penataan dan 

pemanfaatan ruang yang berbasiskan mitigasi bencana, dengan 

harapan dapat meminimalisasikan dampak yang ditimbulkan 

terhadap bahaya bencana yang ada. 

- Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah pemanfaatan sumber 

daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutannya 

(Theodore Roosevelt, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya 

pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam 

yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) 

termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana tsunami, 

longsor, gempa dan banjir serta letusan gunung api. Kabupaten 

Konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan 

pembangunan berlandaskan perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, pemanfaatan 
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berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.  

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  

 Cukup jelas. 

Pasal  15  

 Cukup jelas. 

Pasal  16  

 Cukup jelas. 

Pasal  17  

   Cukup jelas. 

Pasal  18  

 Cukup jelas. 

Pasal  19  

 Cukup Jelas. 

Pasal  20  

  Ayat (1)  

    Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

    Cukup jelas. 
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  Ayat (4) 

    Huruf a 

Penetapan  lokasi rencana sistem pengolahan berupa 

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam peta 

struktur ruang bersifat indikatif. Penetuan presisi lokasi 

ditentukan melalui kajian teknis. 

    Huruf b 

      Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Penetapan lokasi rencana sistem pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) dalam peta struktur ruang bersifat 

indikatif. Penetuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian 

teknis. 

  Ayat (6) 

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan persampahan 

wilayah dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penetuan 

presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. 

  Ayat (7) 

Penetapan  lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana 

berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana 

dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penetuan presisi 

lokasi ditentukan melalui kajian teknis. 

  Ayat (8) 

    Cukup jelas. 

Pasal  21  

 Cukup jelas. 

Pasal  22  

 Cukup jelas. 

Pasal  23  

 Cukup jelas. 

Pasal  24  

 Cukup jelas. 

Pasal  25  

 Cukup jelas. 

Pasal  26  

 Cukup jelas. 
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Pasal  27  

 Cukup jelas. 

Pasal  28  

 Cukup jelas. 

Pasal  29  

 Cukup jelas. 

Pasal  30  

 Cukup jelas. 

Pasal  31  

 Cukup jelas. 

Pasal  32  

 Cukup jelas. 

Pasal  33  

 Cukup jelas. 

Pasal  34  

 Cukup jelas. 

Pasal  35  

 Cukup jelas. 

Pasal  36  

 Cukup jelas. 

Pasal  37  

 Cukup jelas. 

Pasal  38  

 Ayat (1) 

   Huruf a  

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 
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   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 
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 Ayat (6) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

 Ayat (7) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

- Yang dimaksud dengan “geoheritage” adalah 

keragaman geologi (geodiversity) yang memiliki nilai 

lebih sebagai suatu warisan karena menjadi 

rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi 

yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan 

indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan 

penelitian dan pendidikan kebumian. 

- Yang dimaksud dengan “geopark” adalah sebuah 

kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di 

mana masyarakat setempat diajak berperan serta 

untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan 

alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya 

yang ada di dalamnya. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

 Ayat (8) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 
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   Huruf c 

     Cukup jelas. 

 Ayat (9) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Ayat (10) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 

   Huruf g 

     Cukup jelas. 

 Ayat (11) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 
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   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 

   Huruf g 

     Cukup jelas. 

   Huruf h 

     Cukup jelas. 

   Huruf i 

     Cukup jelas. 

   Huruf j 

     Cukup jelas. 

   Huruf k 

     Cukup jelas. 

   Huruf l 

     Cukup jelas. 

   Huruf m 

     Cukup jelas. 

   Huruf n 

     Cukup jelas. 

   Huruf o 

     Cukup jelas. 

   Huruf p 

     Cukup jelas. 

 Ayat (12) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

 Ayat (13) 

   Huruf a 
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     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 

   Huruf g 

     Cukup jelas. 

   Huruf h 

     Cukup jelas. 

 Ayat (14) 

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

Pasal  39  

 Cukup jelas. 

Pasal  40  

 Cukup jelas. 

Pasal  41  

 Cukup jelas. 

Pasal  42  

 Cukup jelas. 

Pasal  43  

 Cukup jelas. 

Pasal  44  

 Cukup jelas. 

Pasal  45  

 Cukup jelas. 
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Pasal  46  

 Cukup jelas. 

Pasal  47  

 Cukup jelas. 

Pasal  48  

 Cukup jelas. 

Pasal  49  

 Cukup jelas. 

Pasal  50  

 Cukup jelas. 

Pasal  51  

 Cukup jelas. 

Pasal  52  

 Cukup jelas. 

Pasal  53  

  Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” 

adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak 100 

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” 

adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak:  

1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang 

alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di 

dalam kawasan perkotaan. 

2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang 

alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar 

kawasan perkotaan.  

3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman 
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sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter 

untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam 

kawasan perkotaan.  

4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman 

sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua 

puluh) meter untuk sempadan sungai tidak 

bertanggul di dalam kawasan perkotaan.  

5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman 

sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk untuk 

sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan. 

6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan 

sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan. 

7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan 

sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan danau, 

embung dan waduk” adalah daratan yang mengelilingi 

waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air 

tertinggi ke arah darat. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan mata air” 

adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi mata air. Kriteria garis sempadan kawasan sekitar 

mata air paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari 

mata air. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  Ayat (6) 

    Cukup jelas. 
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Pasal  54  

Ayat (1) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

Ayat (4) 

   Yang dimaksud dengan “tekstual” adalah berdasar pada 

teks. 

   Yang dimaksud dengan “spasial” adalah berkenaan dengan 

ruang atau tempat. 

Ayat (5)  

  Cukup jelas. 

Ayat (6) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

Ayat (7) 

  Cukup Jelas. 

Ayat (8) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

  Huruf c 

    Cukup jelas. 
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Ayat (9) 

  Cukup jelas. 

Ayat (10) 

  Cukup jelas. 

Ayat (11) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

  Huruf c 

    Cukup jelas. 

Ayat (12) 

  Cukup jelas. 

Ayat (13) 

  Cukup jelas. 

Pasal  55  

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

   Yang dimaksud dengan “zona kendali” merupakan zona 

dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau 

dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi 

dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya 

tampung. 

   Yang dimaksud dengan “zona didorong” merupakan zona 

dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau 

dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang 

sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal  56  

  Cukup jelas. 

Pasal  57  

  Cukup jelas. 
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Pasal  58  

  Cukup jelas. 

Pasal  59  

  Cukup jelas. 

Pasal  60  

  Cukup jelas. 

Pasal  61  

  Cukup jelas. 

Pasal  62  

  Cukup jelas. 

Pasal  63  

  Cukup jelas. 

Pasal  64  

  Cukup jelas. 

Pasal  65  

  Cukup jelas. 

Pasal  66  

  Cukup jelas. 

Pasal  67  

  Cukup jelas. 

Pasal  68  

  Cukup jelas. 

Pasal  69  

  Cukup jelas. 

Pasal  70  

Cukup jelas. 

Pasal  71  

  Cukup jelas. 

Pasal  72  

  Cukup jelas. 

Pasal  73  

  Cukup jelas. 

Pasal  74  

  Cukup jelas. 

Pasal  75  

  Cukup jelas. 
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Pasal  76  

    Cukup jelas. 

Pasal  77  

    Cukup jelas 

Pasal  78  

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































	1.pdf (p.1-116)
	Lembaran tanda tangan Batang Tubuh.pdf (p.117)
	3.pdf (p.118-135)
	Lampiran 01.pdf (p.136)
	Lampiran 02.pdf (p.137)
	Lampiran 03.pdf (p.138)
	4.pdf (p.139-176)
	Lampiran 04.pdf (p.177)
	Lampiran 05.pdf (p.178)
	Lampiran 06.pdf (p.179)
	Lampiran 07.pdf (p.180)
	Lampiran 08.pdf (p.181)
	Lampiran 09.pdf (p.182)

