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Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batu digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batu. Arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang Kota Batu terdir i atas: 

 Ketentuan umum peraturan zonasi  

 Ketentuan umum perizinan; 

 Ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan 

 Arahan sanksi administrasi 

Pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih rinci akan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan sebagai kendali dalam mewujudkan 

menciptakan tertib tata ruang. 

 

7.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI  

Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi :  

 Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

 Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; 

 Salah satu pertimbangan da lam pengawasan pemanfaatan ruang. 

Ketentuan umum peraturan zonasi Kota Batu meliputi ketentuan umum zonasi untuk da lam 

mewujudkan  pola ruang dan kawasan strategis, yang terdiri atas: 

 Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung;  

 Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya; dan 

BAB VII  
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Pemanfaatan Ruang  
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 Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis 

Ketentuan umum peraturan zonasi berisi ketentuan yang menidikasikan pengaturan tentang 

pemanfaatan ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang di 

sepanjang jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan energi dan kawasan di sekitar 

infrastruktur kota. 

 

7.1.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI POLA RUANG 

7.1.1.1  KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KA WASAN LINDUNG 

A. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi:  

 Peruntukan ruang untuk wisata alam pada kawasan hutan lindung tanpa merubah bentang 

alam.  

 Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan 

vegetasi. 

 Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diiz inkan bagi penduduk asli 

dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan 

ketat. 

 Pemanfaatan hutan lindung hanya di perbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 

 Peruntukan ruang bagi hutan lindung dengan pembagian hutan ke da lam blok-blok, terdiri 

dari: blok perlindungan;blok pemanfaatan dan blok la innya  

 Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat (agroforestri) yang 

memberikan nilai ekonomi mela lui pengambilan hasil bukan kayu. 

 Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui 

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap 

permukaan tanah dan mampu meresapkan a ir;  

 Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat  

lestari; 

 Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan 

 
 

 

 

B. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air   

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:  

 Pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai 

perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah; 

 Kawasan resapan air tidak diperbolehkan untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun;  

 rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produkt if melalui 

reboisasi; penghijauan; penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman; atau penerapan 

teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; 

 melarang pemanfaatan hasil kayu untuk kepentingan konservasi fungsi ekologis kawasan dan 

meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air;  

 kegiatan pariwisata alam yang diij inkan meliputi mendaki gunung, out bond, berkemah. 

 penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;  

 penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang 

diajukan izinnya 

 Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan 

menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;  

 Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber a ir juga digunakan untuk pariwisata 

peruntukkannya diij inkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan 

sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;  

 Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground 

cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan 

 Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak 

berhubungan dengan konservasi mata air. 

 

C. Ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan Perlindungan Setempat Sempadan 

Sungai  

Ketentuan umum Peraturan zonasi untuk sempadan sungai, meliput i: 

 Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi 

lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai; 

 Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki ka itan dengan pelestarian atau 

pengelolaan sungai dilarang untuk didir ikan; 

 Sungai yang melintasi kawasan permukiman dilakukan re-orientasi pembangunan dengan 

menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; 

 Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan 

seperti arung jeram, out bond, dan kepramukaan; 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                   VII - 3 

 Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui 

penataan kawasan tepian sungai; 

 Khusus pengendalian kawasan sempadan sungai bagian hulu sungai  

- Pengaturan eksploitasi dan pemeliharaan hutan 

- Pengaturan tanah-tanah perkebunan 

- Pengaturan tanah-tanah pertanian untuk mengurangi tingkat  erosi  

- pengaturan terhadap maraknya permukiman villa dan industri agrobisnis  

- Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai 

- Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air 

- Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali bangunan inspeksi sungai. 

- Pemanfaatan sempadan sungai sebagai wisata olah raga sebatas tidak mengganggu 

fungsi kelestarian sungai. 

 Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau 

 Ketentuan umum peraturan zonasi di sungai Brantas dan anak Sungai Brantas meliputi : 

1. Sempadan Sungai Brantas 100 meter kanan-kiri badan sungai di luar kawasan 

permukiman, serta sempadan Sungai Brantas di dalam kawasan permukiman memiliki 

sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai; 

2. Sempadan sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di 

kanan-kir i badan sungai, dan Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki 

sempadan 10 meter di kanan-kiri badan sungai, sedangkan sepanjang tepian sungai 

bertanggul memiliki lebar sempadan paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul 

sebelah luar; 

3. Pemanfaatan aliran Sungai Brantas dan anak sungai Brantas untuk melayani ir igasi 

pertanian, pengendali banjir, kegiatan pariwisata dan sumber pembangkit energi 

4. Perencanaan dan pengendalian penggunaan tanah kawasan terbangun, terutama untuk 

perumahan yang t idak berada di da lam kawasan konservasi sempadan sungai. 

 Ketentuan umum peraturan zonasi di sepanjang jaringan ir igasi meliputi : 

1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai; 

2. Perlindungan terhadap daerah aliran a ir, baik itu saluran ir igasi, serta daerah aliran 

sungai; 

3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran ir igasi; 

4. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. 

 

 

 

D. Ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan Perlindungan Setempat Kawasan 

Sempadan Mata Air 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air meliputi:  

 Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

 Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata 

air; 

 Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter; dan 

 Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air 

 

E. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kota 

Ketentuan Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota, meliputi:  

 Peruntukan ruang untuk kegiatan rekreasi; 

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas 

umum lainnya; 

 Penetuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh 

lima per seratus) hektar atau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah pusat 

kegiatan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat; 

 Peruntukan hutan kota dapat dimanfaatkan/diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam,  

rekreasi dan atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma 

nutfah; dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu; dan 

 Mengharuskan pengadaan Jalur hijau yang pada sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan 

dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh.  

 

F. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Pelestarian Alam  Taman Hutan Raya 

Ketentuan peraturan zonasi untuk taman hutan raya meliput i: 

 Peruntukan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 

 Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak taman hutan raya; 

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitihan, pendidikan dan 

wisata alam; 

 Penentuan batas-batas kawasan yang ditata pada kawasan taman hutan raya;  

 Pembagian kawasan ke dalam blok-blok terdiri dari: blok pemanfaatan; blok koleksi tanaman; 

blok perlindungan; dan blok lainnya; dan 

 Memperbolehkan membuka jalur wisata jelajah/pendakian. 
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G. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Untuk Taman Wisata Alam 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman wisata alam meliputi:  

 Peruntukan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; 

 Ketentuan pelarangan kegiatan sela in wisata alam tidak di perbolehkan; 

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam; 

 Penentuan batas-batas kawasan yang ditata sebagai taman wisata alam; dan 

 Pembagian taman wisata alam ke dalam blok-blok terdir i dari:  blok pemanfaatan intensif;  

blok pemanfaatan terbatas; dan blok lainnya. 

 

H. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Cagar Budaya 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya meliputi:  

 Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan. 

 Pelarangan kegiatan dan pendir ian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. 

 Pemanfaatan tidak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan upaya perlindungan benda 

cagar budaya dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.  

 Mengupayakan konservasi, dan melakukan revitalisasi, rehabilitas 

 Meningkatkan pelestarian s itus, candi dan artifak la in yang merupakan peninggalan sejarah; 

 Pembatasan bangunan di sekitarnya mela lui , pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi 

tetap terlihat dari berbagai sudut  pandang 

 Menjadikan obyek situs/candi menjadi bagian dari tour wisata di Kota batu; 

 Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah; dan 

 Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernisasi ke bentuk la in. 

 

I. Ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan rawan longsor  

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor meliput i:  

 Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; 

 Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 

 Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana 

dan kepentingan umum; 

 Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggi lebih dari 2000 m dpl 

dan memiliki kelerengan  lebih dari 30 persen; 

 Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi sepanjang lereng gunung 

yang mudah tererosi; 

 Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan; dan 

 Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi 

tanah pada sempadan sungai. 

 Tidak diijinkan mengembangkan permukiman dan fasilitas utama lainnya di daerah rawan 

bencana; 

 Merubah bentuk bentang alam yang menyebabkan potensi rawan terjadinya longsor baik 

untuk permukiman ataupun pertanian ; 

 Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah 

pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling; 

 Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat 

(khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % 

sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih 

pendek dan r ingan, di bagian dasar ditanam rumput); 

 Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (rock fall) baik berupa 

bangunan konstruksi, tanaman maupun parit; 

 Pengenalan daerah yang rawan longsor; dan 

 Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan 

berbentuk ladam atau tapal kuda. 

 

 

7.1.1.2  KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KA WASAN BUDIDAYA 

A. Ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan Hutan Produksi 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi meliputi:  

 Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya 

kehutanan; 

 Pelarangan pendir ian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi; 

 Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan 

kayu dan bukan kayu; 

 Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan meliput i 

pemanfaatan air, wisata alam/rekreasi, olahraga tantangan, dan penyelamatan hutan dan 

lingkungan; 

 Pembagian blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, 

potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem; 

 Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan 

produksi: 
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- Lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

- Lebih dari 100 (seratus) meter dari kir i kanan tepi sungai; 

- Lebih dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;dan 

- Lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.  

 Kawasan hutan produksi yang memiliki adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang 

rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi; 

 Pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun mela lui pengembangan tanaman 

dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi; 

 Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; 

 Pengembangan dan diversifikasi penamanam jenis hutan sehingga memungkinkan untuk 

diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan 

 Peningkatan fungsi ekologis mela lui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan 

rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam 

 

B. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi:  

 Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya; 

 Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum 

dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi 

setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua ka li luas sawah yang akan dialihfungsikan 

dalam pelayanan daerah ir igasi yang sama; 

 Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama 

(arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan 

sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan ir igasi setengah teknis atau sederhana 

menjadi ir igasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan 

daerah irigasi yang sama; 

 Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan 

menjadi sawah beririgasi teknis 

 Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan 

tanaman hias dengan tidak memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota. 

 Penyelenggaraan usaha perkebunan diperbolehkan untuk usaha lahan perkebunan berupa 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; 

 Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya 

satuan usaha yang kurang dari luas minimum; 

 Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan 

perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk 

kegiatan non perkebunan; 

 Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi 

dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis; 

 Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi ke lestariannya dengan indikasi 

geografis dilarang dialihfungsikan;   

 Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara 

pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.  

 Tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. 

 Upaya pengelolaan sumber daya ikan, diwajibkan dilakukan konservasi ekosistem, konservasi 

jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. 

 Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat 

umum; 

 Jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk 

disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang 

bersangkutan; 

 Pada zona-zona, dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di da lam 

suatu produksi harus dijalankan peternakan murni 

 

C. Ketentuan umum peraturan zonasi industri  

Ketentuan Peraturan zonasi untuk lokasi industri meliput: 

 Jenis industri yang diperbolehkan merupakan jenis industri non polutif, sedangkan untuk 

industri yang dapat menimbulkan polutif t idak diperbolehkan untuk berkembang di Kota Batu. 

 Lokasi industri yang akan dikembangkan di Kota Batu adalah industri kecil dan menegah dan 

merupakan industri pengolahan hasil pertanian maupun home industri; 

 Pengembangan lokasi industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; 

 Pengembangan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar 

fungsi kawasan; 

 Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah 

lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya 

bencana industri;  
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 Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industr i 

dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan 

efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial 

 

D. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata 

Ketentuan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata meliput i: 

 Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; 

 Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; 

 Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan 

lindung; 

 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan 

pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau 

ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 

 Pemanfaatan taman hutan raya, taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata alam 

dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

 Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam 

maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman 

wisata alam yang bersangkutan; 

 Peruntukan ruang kawasan pariwisata tidak boleh mengubah bentang alam yang ada, tidak 

mengganggu pandangan visua l dan bergaya arsitektur setempat; dan 

 Pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata harus 

mengikut i prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata letak 

dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 

 Menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata; 

 Tidak melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam; 

 Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; 

 

E. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan 

Ketentuan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan meliputi:  

 Penetapan amplop bangunan; 

 Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai 

hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing; 

 Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis 

perkebunan dan hortikultura; 

 Permukiman pusat kota diarahkan da lam penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh 

sarana dan prasarana permukiman yang memadai; 

 Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan 

antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka 

hijau; 

 Pengembangan permukiman pusat kota dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan 

kecamatan; dan 

 Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada 

kawasan pariwisata, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan 

bersesuaian dengan rencana tata ruang. 

 Penetapan amplop bangunan; 

 Penetapan tema arsitektur bangunan; 

 Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; 

 Pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikut i persyaratan teknis, ekologis dan 

administratif; 

 Diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana 

pemantauan lingkungan; 

 Harus membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun 

rumah,memelihara dan mengelolanya serta penyelenggaraan persediaan utilitas umum; 

 Diwajibkan melakukan penghijauan lingkungan; 

 Diwajibkan menyediakan tanah untuk sarana lingkungan; 

 Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan yang 

ada, dan untuk kawasan-kawasan strategis disesuaikan dengan karakteristik serta daya 

dukung lingkungan; 

 Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan 

permukiman harus menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta 

dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan 

tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

 Orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan; dan 

 Dalam rangka mewujudkan kawasan pusat kegiatan yang tertata dengan baik, perlu 

dilakukan peremajaan permukiman kumuh. 

 

F. Ketentuan umum Peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa 

Ketentuan Peraturan zonasi untuk lokasi peruntukan perdagangan dan jasa meliput i:  

 Diperbolehkan pembangunan bangunan komersia l berdekatan dengan pembangunan hunian; 
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 Perletakan bangunan komersial dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

disesuaikan dengan ke las konsumen yang akan dilayani; 

 Penetapan amplop bangunan; 

 Diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di luar area 

bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada; 

 Orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan dan orientasi utama bangunan 

adalah pada space berupa ruang terbuka hijau dan sungai; 

 Mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling 

terkoneksikan melalui s istem transportasi yang efektif; dan 

 Peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang 

terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses 

oleh umum, s istem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam. 

G. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran  

 Penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahanan; 

 Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran; 

 Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi yang sudah ; 

dan 

 Secara bertahap dapat dilakukan relokasi kegiatan pemerintahan yang masih tersebar pada 

wilayah tertentu untuk efisiensi pelayanan. 

 

H. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi jalan disusun 

meliputi : 

 Peruntukan ruang di sepanjang sisi ja lan kota dengan tingkat intensitas menengah hingga 

tinggi, kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi. 

 Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kota tidak diperbolehkan 

sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan bangunan di sisi ja lan kota yang 

memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.  

 Terminal penumpang maupun barang harus dilengkapi dengan fasilitas utama dan 

penunjang; 

 Pada lokasi terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu 

fungsi pokok termina l. 

 

 

              

I. Ketentuan umum peraturan zonasi di sepanjang jaringan energi/listrik disusun 

meliputi: 

 Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 meter dari r iang kiri dan 

kanan dengan katalain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450 

 Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di hijaukan. 

 Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka dapat 

diambil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter. 

 
J. Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar zona pengembangan jaringan 

telekomunikasi meliputi: 

 Untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 

meter. 

 Untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 

meter. 

 Jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau peak hour) per antena 

BTS diarahkan limit ( + ) 3 km.  

 Jarak antar tower minimum (antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower  

pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati (limit) 6 Km.  

 Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern; 

 Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan; 

 Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah 

pertumbuhan dengan pusat kota; dan 

 Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa 

operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula. 

 
K. Pengembangan sistem drainase terpadu khususnya pembangunan saluran drainase 

kota dengan buangan akhirnya akan menuju ke Sungai Brantas, harus 

memperhatikan: 

 Badan sungai atau normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air yang akan 

dialirkan melalui Sungai Brantas dan sungai-sungai yang lain; 

 Perlakuan terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengalami pengendapan dan 

mengakibatkan luapan air buangan ke wilayah sekitarnya; dan 

 Kondis i daya serap tanah.  
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L. Diarea sekitar tempat pemrosesan akhir sampah diupayakan untuk dibudidayakan 

tanaman pepohonan yang berfungsi sebagai penghijauan dan upaya membatasi 

kawasan terbangun. 

 

7.1.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KA WASAN STRATEGIS  

A. Ketentuan umum Peraturan zonasi kawasan pertumbuhan ekonomi  

Ketentuan umum Peraturan zonasi kawasan pertumbuhan ekonomi meliput i: 

 Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga 

menimbulkan minat investasi yang besar; 

 Pada kawasan strategis secara ekonomi harus dia lokasikan ruang atau zona secara khusus 

dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah 

kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; 

 Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh 

dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak 

boleh untuk RTH kawasan perkotaan); dan 

 Zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya 

 

B. Ketentuan umum Peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan  

Ketentuan umum Peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan meliputi: 

 Pada kawasan ini harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu 

fungsi lindung; 

 Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik 

pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga 

kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; 

 Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus 

melakukan percepatan rehabilitasi lahan; 

 Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini 

sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus 

mengembangkan hutan rakyat; 

 Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam seka ligus menanamkan 

gerakan cinta alam; 

 Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan 

air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan; 

 Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya 

permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau 

dibatasi dan secara bertahap dia lihfungsikan kembali ke zona lindung. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.1 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

 Wilayah Kota Batu 
 
 

No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

A. Struktur Ruang Wilayah     

1. Sistem Jaringan 
Transportasi Darat 
 

  Peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan kota dengan 
tingkat intensitas menengah hingga tinggi, 
kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.  

 Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi 
jalan kota tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, 
sesuai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan  
kota yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 

 Jaringan Jalan harus dilengkapi dengan bangunan 
pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan 
yang bersangkutan.  

 Dalam peningkatan pemanfaatan jaringan jalan maka 
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No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

diperbolehkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan.  
 Terminal penumpang maupun barang harus dilengkapi 

dengan fasilitas utama dan penunjang; 
 Pada lokasi terminal dapat dilakukan kegiatan usaha 

penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok 
terminal.  
 

2. Sistem Jaringan 
Energi/Listrik 
 

  Diperbolehkan regulasi keteknikan untuk menjamin 
penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan  
konservasi energi yang berkualitas tinggi, aman, andal, 
akrab lingkungan. 

 Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di 
hijaukan. 

 Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 
66/150 KV seluas 20 meter dari riang kiri dan 
kanan dengan katalain batas aman dari atas 
tiang transmisi ke bumi adalah 450  

 Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan 
tanah jalan dan sebagainya, maka dapat diambil 
jarak tiang antara 30 meter – 45 meter. 

 

 

3. Sistem Jaringan 
Telekomunikasi 

  Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi 
modern; 

 Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - 
wilayah pusat pertumbuhan; 

 Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang 
menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan 
pusat kota; dan 

 Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada 
satu menara BTS untuk beberapa operator telepon selular 
dengan pengelolaan secara bersama pula. 
 

 Untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak 
tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter.  

 Untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, 
jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 
meter. 

 Jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah 
layanan padat dan/atau peak hour) per antena 
BTS diarahkan limit ( + ) 3 km. 

 Jarak antar tower minimum (antar 
provider/kelompok provider yang tergabung 
dalam tower  pemanfaatan bersama) diarahkan 
mendekati (limit) 6 Km. 

 

 

4. Sistem Jaringan 
Sumber Daya Air 

    

 a. sungai Brantas dan 
anak Sungai Brantas 

  Pemanfaatan aliran Sungai Brantas dan anak sungai 
Brantas untuk melayani irigasi pertanian, pengendali 
banjir, kegiatan pariwisata dan sumber pembangkit energi 

 Perencanaan dan pengendalian penggunaan tanah 
kawasan terbangun, terutama untuk perumahan yang 
tidak berada di dalam kawasan konservasi sempadan  
sungai. 
 

 Sempadan Sungai Brantas 100 meter kanan-kiri 
badan sungai di luar kawasan permukiman, 
serta sempadan Sungai Brantas di dalam 
kawasan permukiman memilik i sempadan 15 
meter di kanan-kiri badan sungai; 

 Sempadan sungai kecil di luar kawasan 
permukiman memilik i sempadan 50 meter di 
kanan-kiri badan sungai, dan Sungai kecil di 
dalam kawasan permukiman memilik i sempadan 
10 meter di kanan-kiri badan sungai, sedangkan 
sepanjang tepian sungai bertanggul memilik i 
lebar sempadan paling sedik it 5 (lima) meter  
dari kaki tanggul sebelah luar; 

 

 

 b. Irigasi saluran, bangunan, dan 
bangunan pelengkapnya 
yang merupakan satu 
kesatuan yang diperlukan 
untuk penyediaan, 
pembagian, pemberian, 
penggunaan, dan 
pembuangan air irigasi.  

 Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan  
aliran sungai; 

 Perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran 
irigasi, serta daerah aliran sungai; 

 Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran 
irigasi; 

 Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. 
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No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

 

 c. mata air   Melakukan rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah dalam 
mencegah terjadinya erosi. 

 Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan 
kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada 
sumber air. 
 

 Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar 
sumber mata air dengan sempadan mata air  
200 meter. 

 Kawasan dengan radius 15 meter dari mata air  
harus bebas dari bangunan kecuali bangunan 
penyaluran air. 

 

 d. Pengendalian banjir   Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap  
sisi jalan untuk memperlancar limpasan air hujan dari 
jalan dan mencegah terjadinya genangan air yang dapat 
merusak konstruksi jalan pada masa mendatang; 

 Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan 
pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan 
kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik 
untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang 
bersangkutan; 

 Rencana pembuatan tangggul pada sungai tidak 
bertanggul di kawasan permukiman; 

 Pembangunan sumur-sumur resapan air hujan di kawasan 
permukiman secara komunal maupun di setiap kavling 
rumah 
 

  

5 Infrastruktur Kota   Sistem persampahan pusat kegiatan kota harus 
menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, 
tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat 
pemrosesan akhir sampah. 

 Sistem jaringan drainase kota mengharuskan pengadaan 
sistem pembuangan air hujan dan sistem pembuangan air 
limbah rumah tangga. 

 Saluran pembuangan air hujan dapat menggunakan 
saluran terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran 
tertutup untuk kawasan perdagangan. 

 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,  
kawasan industri, kawasan khusus, pelayanan umum, dan 
fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan  
sampah, sistem pembuangan air hujan dan limbah. 

 Penentuan tempat pemrosesan akhir sampah terpadu 
lokasinya jauh dari permukiman penduduk. 

 Diarea sekitar tempat pemrosesan akhir sampah 
diupayakan untuk dibudidayakan tanaman pepohonan 
yang berfungsi sebagai penghijauan dan upaya 
membatasi kawasan terbangun. 
 

  

B. Kawasan Lindung     
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No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

1 Kawasan Hutan 
lindung 

Kawasan yang ditetapkan 
dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam 
dan sumber daya buatan  

 Peruntukan ruang untuk wisata alam pada kawasan hutan 
lindung tanpa merubah bentang alam 

 Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi 
luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi 

 Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya 
hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, 
tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah 
pengawasan ketat 

 Pemanfaatan hutan lindung hanya di perbolehkan berupa 
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 
dan pemungutan hasil hutan bukan kayu 

 kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan 
dengan pola pertambangan terbuka 
 

   Kawasan hutan yang mempunyai 
kemiringan lereng paling sedik it 
40%(empat puluh persen) dan 
mempunyai ketinggian paling sedik it 
2.000 (dua ribu) meter di atas 
permukaan laut 

 Peruntukan ruang bagi hutan 
lindung dengan pembagian hutan ke 
dalam blok-blok, terdiri dari: blok 
perlindungan; blok pemanfaatan; 
dan blok lainnya 

 

2 Kawasan Resapan Air Daerah yang memilik i 
kemampuan tinggi 
meresapkan air hujan, 
sehingga merupakan tempat 
pengisian air bumi (akuiver) 
yang berguna sebagai 
penyedia sumber air 

 Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan 
budidaya tidak terbangun yang memilik i kemampuan 
tinggi dalam menahan limpasan air hujan 

 Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan 
terbangun yang sudah ada 

 Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan 
yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan 
hasil bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat 
kehidupan berbagai satwa 

 Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan 
air yang dapat mengganggu dan merusak 
 

  Pemanfaatan ruang wilayah yang 
ditetapkan sebagai kawasan resapan air 
berupa hutan dengan tegakan tanaman 
yang mempunyai perakaran dan 
mampu menyimpan potensi air tanah 
 

3 Sempadan Sungai Kawasan sepanjang kanan-
kiri sungai, termasuk sungai 
buatan/kanal/saluran irigasi 
primer yang mempunyai 
manfaat penting untuk 
melestarikan fungsi sungai. 
 

 Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau. 
Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau 
adalah taman rekreasi. 

 Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali 
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan 
air dan/atau pemanfaatan air. 

 Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali 
bangunan inspeksi sungai. 

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
fungsi taman rekreasi 

 Pemanfaatan sempadan sungai sebagai wisata olah raga 
sebatas tidak mengganggu fungsi kelestarian sungai. 
 

 Sungai besar di luar kawasan permukiman 
memilik i sempadan 100 meter di kanan-kiri 
badan sungai  

 Sungai besar di dalam kawasan permukiman 
memilik i sempadan 15 meter di kanan-kiri 
badan sungai 

 Sungai kecil di luar kawasan permukiman 
memilik i sempadan 50 meter di kanan-kiri 
badan sungai  

 Sungai kecil di dalam kawasan permukiman 
memilik i sempadan 10 meter di kanan-kiri 
badan sungai  

 

Untuk bantaran sungai dimana terjadi 
pemanfaatan diluar wisata & bangunan 
inpeksi (mis : agroindustri dan 
permukiman wisata) dilakukan 
pembatasan dan diarahkan relokasi 
secara bertahap. 

4 Kawasan Sekitar Mata 
Air 

Kawasan di sekeliling mata 
air yang mempunyai manfaat 
penting mempertahankan 
kelestarian fungsi mata air.  
 

 Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau. 
 Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan 

pencemaran terhadap mata air. 
 Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat 

untuk mempertahankan fungsi mata air.  
 Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang 

menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan 
kerusakan kualitas sumber air; 

 Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan 
untuk air minum atau irigasi;  

 Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, 
dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi 
pencemaran dan erosi terhadap air; serta 

 Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara 

Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan 
radius 200 meter 

Selain sebagai sumber air minum dan 
irigasi, sumber air juga digunakan 
untuk Pariwisata peruntukkannya 
diijinkan selama tidak mengurangi 
kualitas tata air yang ada. Penggunaan 
sumber air untuk rekreasi dan renang, 
perlu dibuat kolam tersendiri; 
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No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan 
dengan konservasi mata air.  

 
5 Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) Kota 
Area memanjang atau jalur 
dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 
 

 Kegiatan RTH pada wilayah kota meliputi ruang terbuka 
hijau publik dan ruang terbuka hijau privat 

 Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; 
 Pnegadaan hutan kota dalam satu hamparan yang 

kompak paling sedik it 0,25 Ha. 
 Mengharuskan pengadaan Jalur hijau yang pada 

sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan dan jalan 
kolektor yang berfungsi sebagai peneduh. 

 Pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk 
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya 
 

  Proporsi RTH pada wilayah Kota Batu 
adalah sebesar minimal 30% yang 
terdiri dari 20% ruang terbuka hijau 
publik dan 10% terdiri dari ruang 
terbuka hijau privat 

 A. Ruang Terbuka 
Hijau Publik 

RTH yang dimilik i dan 
dikelola oleh 
pemerintah daerah 
kota/kabupaten yang 
digunakan untuk kepentingan 
masyarakat 
secara umum. 
 

   

 1) Taman Rukun 
Tetangga (RT) 

Taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk dalam 
satu RT, khususnya untuk 
mefayani kegiatan bermain 
anak usia balita, kegiatan 
sosial para ibu rumah tangga 
serta para manula di 
lingkungan RT tersebut. 
 

 Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk 
berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas 
lainnya 

 Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 meter  
dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya 

 
 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
minimal seluas 40% dari luas taman  

 terdapat 3 (tiga) - 5 (lima) pohon pelindung 
dari jenis pohon kecil atau sedang  

 
 
 
 
 

 Luas taman ini adalah minimal 1 m2 
per penduduk RT 

 Luas minimal 250 m2 
 
 
 
 
 
 

 2) Taman Rukun 
Warga (RW) 

 

Taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu RW, 
khususnya kegiatan remaja, 
kegiatan olahraga 
masyarakat, serta kegiatan 
masyarakat lainnya di 
lingkungan RW tersebut 
 

 Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk 
berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas 
lainnya 

 Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 meter  
dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
minimal seluas 70% dari luas taman 

 terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung 
dari jenis pohon kecil atau sedang 

 
 

 Luas taman ini minimal 0,5 m2 per 
penduduk RW, 

 luas minimal 1.250 m2 
 
 

 3) Taman 
Kelurahan/Desa 

 

taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu 
kelurahan 
 
 
 
 

 Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas 
utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan Jalur trek 
lari di seputarnya 

 terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah 
kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau 
bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau 
dengan pohon-pohon tahunan 
 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
minimal seluas 80% - 90% dari luas taman  

 terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon 
pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 
untuk jenis taman aktif dan minimal 50 
(limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.  

Luas taman ini minimal 0,30 m2 per 
penduduk kelurahan, dengan luas 
minimal taman 9.000 m2 
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 4) Taman kecamatan 
 

taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu 
kecamatan 
 
 
 
 
 

 Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas 
utama lapangan olahraga (lapangan serbaguna), dengan 
jalur trek lari di seputarnya 

 terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah 
kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau 
bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau 
dengan pohon-pohon tahunan. 

 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
minimal seluas 80% - 90% dari luas taman  

 terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon 
pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 
untuk taman aktif dan minimal 100 (seratu s) 
pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau 
sedang untuk jenis taman pasif 

 

 Luas taman ini minimal 0,2 m2 per 
penduduk kecamatan 

 dengan luas taman minimal 24.000 
m2 

 

 

 

 5) Taman kota 
 

taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu kota 
atau bagian wilayah kota 
 
 
 
 
 
 
 

 Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga masyarakat 
dengan dilengkapi dengan beberapa lapangan olahraga 

 Terdapat fasilitas rekreasi masyarakat seperti, area 
bermain anak-anak, kolam air mancur dan pangung 
terbuka 

 
 
 
 

 Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH 
(lapangan hijau), yang dilengkapi dengan 
fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks 
olah raga dengan minimal RTH 80% - 90% 

 Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon 
tahunan, perdu, dan semak ditanam secara 
berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai 
pohon pencipta ik lim mikro atau sebagai 
pembatas antar kegiatan. 

 

 Taman ini melayani 480.000 
penduduk dengan standar minimal 
0,3 m2 per penduduk kota, 

 luas taman minimal 144.000 m2 

 

 

 

 

 

 B. RTH Jalur Hijau  
 

lingkungan di sekitar jalan 
yang direncanakan dan 
ketentuan ruang yang 
tersedia untuk penempatan 
tanaman lansekap jalan 

   

 1) Taman pulau 
jalan dan median  
 

a. Pada jalur tanaman tepi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pada median 
 
 
 

c. Pada persimpangan 
 
 

 

 Peneduh :ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 
m dari tepi median); percabangan 2 m di atas tanah; 
bentuk percabangan batang tidak merunduk; bermassa 
daun padat; dan ditanam secara berbaris 

 Penyerap polusi udara : terdiri dari pohon, perdu/semak; 
memilik i ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara; 
jarak tanam rapat; dan bermassa daun padat. 

 Penyerap kebisingan : terdiri dari pohon, perdu/semak; 
membentuk massa; bermassa daun rapat; dan berbagai 
bentuk tajuk. 

 Pemecah angin : tanaman tinggi, perdu/ semak; 
bermassa daun padat; ditanam berbaris atau  
membentuk massa; dan jarak tanam rapat < 3 m. 

 Pembatas pandang : tanaman tinggi, perdu/ semak; 
bermassa daun padat; ditanam berbaris atau  
membentuk massa; dan jarak tanam rapat 

 
 Penahan silau lampu kendaraan: tanaman perdu/ semak; 

ditanam rapat; ketinggian 1,5 m; dan bermassa daun 
padat. 

 
 Penataan lansekap pada persimpangan merupakan ciri 

dari persimpangan itu atau lokasi setempat.  
 menempatkan jam kota dan ornamen-ornamen seperti 

patung, air mancur, gapura, atau tanaman yang spesifik. 
 Penempatan dan pemilihan bentuk/desain semua benda-

benda ini harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik 
pada persimpangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan 

kaki empat tegak lurus tanpa kanal dengan 
kecepatan 40 – 60 km/jam adalah 20m – 40 m 
dengan jenis tanaman rendah dan 80 m – 
100m untuk tanaman tinggi 

 Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan 
kaki empat tidak tegak lurus dengan kecepatan 
40 – 60 km/jam adalah 30m – 50 m dengan 
jenis tanaman rendah dan 80 m untuk tanaman 

 Jenis tanaman : Kiara payung, 
Tanjung, Angsana 

 
 
 Jenis tanaman : Angsana, Akasia 

daun besar, Oleander, Bogenvil dan 
teh – tehan pangkas 

 Jenis tanaman : Tanjung, Kiara 
paying, Teh–tehan pangkas, 
Kembang sepatu, Bogenvil dan 
Oleander 

 Jenis tanaman : Cemara, Angsana, 
Tanjung, Kiara paying dan Kembang 
sepatu 

 Jenis tanaman : bogenvil, Kembang 
sepatu, Oleander dan Nusa Indah 

 
 Jenis tanaman : Bogenvil, kembang 

sepatu, Oleander, Nusa indah 
 
 

kriteria pemilihan jenis tanaman sebagai 
berikut: 
 Sebaiknya digunakan tanaman 

rendah berbentuk tanaman perdu 
dengan ketinggian < 0.80 meter, dan 
jenisnya merupakan berbunga atau 
berstruktur indah 

 Penggunaan tanaman tinggi 
berbentuk tanaman pohon sebagai 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                   VII - 14 

No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

tinggi 
 
 
 
 

tanaman pengarah, misalnya: 
tanaman berbatang tunggal seperti 
jenis palem atau tanaman pohon 
bercabang > 2 meter 

 2) Pedestrian/ruang 
pejalan kaki 
 

lintasan yang diperuntukkan 
untuk berjalan kaki, dapat 
berupa Trotoar, 
Penyeberangan Sebidang 
(penyeberangan zebra atau 
penyeberangan pelikan), dan 
Penyeberangan Tak Sebidang 
 
 

Tercipta suatu keamanan, kenyamanan, keindahan, 
kemudahan dan interkasi sosial sesuai dengan kebutuhan 
ruang pejalan kaki yang diinginkan 
 
 
 
 
 
 

Jalur hijau diletakkan pada jalur amenitas dengan 
lebar 150 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 Ruang pejalan kaki memilik i 
perbedaan ketinggian baik dengan 
jalur kendaraanbermotor ataupun 
dengan jalur hijau 

 Perbedaan tinggi maksimal antara 
ruang pejalan kaki dengan jalur 
kendaraan bermotor adalah 20 cm, 
sedangkan perbedaan ketinggian 
dengan jalur hijau 15 cm 

 3) Jalur Hijau Jalan 
 

  RTH dapat disediakan dengan penempatan 
tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan 
(rumija) sesuai dengan klas jalan 
 

 

 4) Jalur hijau 
sempadan sungai 
 

  Memantau penutupan vegetasi clan kondisi kawasan DAS 
 Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta 

penutupan vegetasi di sempadan sungai 
 Menjaga kelestarian konservasi dan aktiv itas 

perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis 
unggulan lokal dan bernilai ekologi 

 Menghalau ganguan terhadap populasi satwa liar dan 
burung 

 Memantau fluktuasi debit sungai maksimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sungai bertanggul : 
a) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam 

kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 meter di sebelah luar 
sepanjang kaki tanggul. 

b) Garis sempadan sungai bertanggul di luar 
kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-
kurangnya 5 meter di sebelah luar 
sepanjang kaki tanggul. 

 
 Sungai tidak bertanggul dalam kawasan 

perkotaan : 
a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak 

lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan 
ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter 
dihitung dari tepi sungai pada waktu 
ditetapkan; 

b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih 
dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis 
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 
15 meter dihitung dari tepi sungai pada 
waktu ditetapkan; 

c) sungai yang mempunyai kedalaman lebih 
dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan 
sekurangkurangnya 30 meter dihitung dari 
tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

 
 Sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan : 
a) Sungai besar sekurang-kurangnya 100 

(seratus) meter; 
b) Sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima 

puluh) meter 
 

Rencana Penataan Jalur Hijau 
Sempadan Sungai direncanakan di 
sempadan Sungai Brantas maupun 
anak-anak sungai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                   VII - 15 

No Pola Ruang Kota 
Materi Yang Diatur 

Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas 
Bangunan Keterangan 

 5) Jalur hijau 
jaringan listrik 
tegangan tinggi 
 

   Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 
meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan 
tenaga listrik 

 Jarak bebas minimum SUTT dan SUTET 
a) Bangunan Beton : 20 m 
b) Pompa bensin : 20 m 
c) Penimbunan bahan bakar : 50 m 
d) Pagar : 3 m 
e) Lapangan terbuka : 6,5 – 15 m 
f) Jalan Raya : 8 – 15 m 
g) Pepohonan : 3,5 – 8,5 m 
h) Bangunan tahan api : 3,5 – 8,5 m 
i) Jembatan besi/ kereta listrik : 3 – 8,5 m 
j) Lapangan Olah Raga : 2,5 – 14 m 
 

 

 6) Jalur hijau 
sempadan 
kawasan 
perlindungan 
setempat lainnya 

 

Maksud dari jalur hijau 
sempadan kawasan 
perlindungan setempat 
lainnya adalah sempadan 
mata air dan sempadan 
kawasan rawan bencana 
 

  Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan 
radius 200 meter 

 
 
 
 

Untuk jalur hijau di kawasan rawan 
tanah longsor meliputi pemeliharaan 
vegetasi di bagian gunung yang 
memilik i tingkat ketinggian >2000 m 
dpl dan memilik i kelerengan >30% 
 

 C. RTH Pemakaman 
 

Ruang terbuka hijau yang 
memilik i fungsi utama 
sebagai tempat penguburan 
jenasah juga memilik i fungsi 
ekologis yaitu sebagai daerah 
resapan air, tempat 
pertumbuhan berbagai jenis 
vegetasi, pencipta ik lim mikro 

 tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan 
penembokan/ perkerasan; 

 pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah 
masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi 
pemakaman setempat; 

 batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau 
kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, 
atau dengan pohon pelindung 
 

 ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman 
tanpa perkerasan minimal 70% dari total area 
pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 
80% dari luas ruang hijaunya 

 
 
 
 

 ukuran makam 1x2 meter perunit; 
 jarak antar makam satu dengan 

lainnya minimal 0,5 meter; 
 batas antar blok pemakaman berupa 

pedestrian lebar 150 - 200 cm 
dengan deretan pohon pelindung 
disalah satu sisinya; 

 

 D. RTH Pengaman 
Lingkungan 
 

upaya pengamanan dan 
perlindungan lingkungan RTH 
dan berperan dalam hal 
peredam kebisingan, 
ameliorasi ik lim mikro, 
penapis cahaya silau, 
penahan angin, penyerap dan 
penapis bau, mengatasi 
penggenangan dan fungsi 
produksi 
 

   

 1) Hutan kota 
 

RTH yang memilik i tujuan 
untuk kelestarian, keserasian, 
dan keseimbangan ekosistem 
perkotaan yang meliputi 
unsur lingkungan, sosial dan 
budaya 

Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan: 
 pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; 
 penelitian dan pengembangan; 
 pendidikan; 
 pelestarian plasma nutfah; dan atau 
 budidaya hasil hutan bukan kayu 

 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
seluas 90% - 100% dari luas hutan kota 

 hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur 
mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, 
saluran dan lain sebagainya 
 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
kota bertujuan untuk menjaga 
keberadaan dan kondisi hutan kota 
agar tetap berfungsi secara optimal 

 2) Sabuk hijau 
(greenbelt) 
 

RTH yang memilik l tujuan 
utama untuk membatasi 
perkembangan suatu 
penggunaan lahan (batas 

 Peredam kebisingan 
 Ameliorasi ik lim mikro 
 Penapis cahaya silau 
 Penahan angin 

 RTH yang memanjang mengikuti batas-
batas area atau penggunaan lahan 
tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga 
berperan sebagai pembatas atau  
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kota, pemisah kawasan atau 
membatasi aktifitas satu 
dengan aktifitas lainnya agar 
tidak saling mengganggu 
 

 Penyerap dan penepis bau 
 Mengatasi penggenangan 

 
 

pemisah  
 
 
 

 3) Pengamanan 
sumber air 
bersih/ mata air 

 

  Ruang terbuka hijau dengan aktifitas sosial terbatas 
penekanan pada keelstarian sumberdaya airnya 

 
 

 Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan 
radius 200 meter 
 

 

Luas ruang terbuka hijau  minimal 90% 
dengan dominasi pohon tahunan yang 
diizinkan 
  

 E. Ruang Terbuka 
Hijau Prifat 

    

 1) RTH Pekarangan  
 

Lahan di luar bangunan 
rumah yang berfungsi untuk 
berbagai aktifitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pekarangan rumah besar 
- Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 3 (tiga) 

pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, 
serta penutup tanah dan atau rumput 

 Pekarangan rumah sedang 
- Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 2 (dua) 

pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, 
serta penutup tanah dan atau rumput 

 Pekarangan rumah kecil 
- Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 1 (satu) 

pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, 
serta penutup tanah dan atau rumput 
 

 Ruang terbuka hijau minimum yang disarankan 
adalah luasan lahan kavling dikurangi koefisien 
dasar bangunan (KDB) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pekarangan rumah besar 
- kategori yang termasuk rumah 

besar adalah rumah dengan 
luasan lantai di atas 500 m2 

 Pekarangan rumah sedang 
- kategori yang termasuk rumah 

sedang adalah rumah dengan 
luasan lantai antara 120 m2 
sampai dengan 500 m2  

 Pekarangan rumah kecil 
- kategori yang termasuk rumah 

kecil adalah rumah dengan luasan 
lantai di bawah 120 m2  

 2) Halaman 
Perkantoran, 
Pertokoan dan 
tempat usaha 

Lahan di luar bangunan 
Perkantoran, Pertokoan yang 
berfungsi untuk berbagai 
aktifitas  
 
 

 RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha 
umumnya difungsikan sebagai jalur trotoar dan area parkir 
terbuka 

 
 
 

 Beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% 
perlu menambahkan tanaman dalam pot atau 
taman atap bangunan (roof garden) 

 
 
 

 Persyaratan penanaman pohon pada 
kawasan ini, berlaku seperti 
persyaratan pada RTH pekarangan 
rumah, ditanam pada area diluar 
KDB yang telah ditentukan 

 
 3) Taman atap 

bangunan (roof 
garden) 
 

Lahan di atas bangunan yang 
berfungsi untuk berbagai 
aktifitas 
 
 

 sesuai dengan kapasitas daya dukung (load bearing 
capacity)  

 lapisan harus kedap air (waterproofing) 
 tersedia sistem drainase dan irigasi  

 

  

6 Taman Hutan Raya R. 
Soeryo 

Kawasan pelestarian alam 
untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan atau satwa 
yang alami atau bukan alami, 
jenis asli dan atau bukan asli, 
yang dimanfaatkan bagi 
kepentingan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budidaya, 
budaya, pariwisata dan 
rekreasi.  

 sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya 

 dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan 
(kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan 
penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan 
tersebut), ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan 
penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, serta 
pelestarian budaya 

 

  Luas area yang ditanami tanaman (ruang 
hijau) seluas 90% - 100% dari luas Tahura 
 

 Mengembalikan fungsi lindung 
terutama pada kawasan dengan 
kelerengan 40 % dan menetapkan 
peraturan daerah tentang larangan 
mendirikan bangunan pada kawasan 
konservasi. 
 

 
 
 

7 Cagar Budaya Candi 
Supo 

Benda buatan manusia, 
bergerak atau tidak bergerak 
yang berupa kesatuan atau 
kelompok, atau bagian-
bagian atau sisa-sisanya, 
yang berumur sekurang-

  Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artifak lain yang 
merupakan peninggalan sejarah; 

 Pada kawasan sekitar situs/candi harus dikonservasi untuk 
kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa 
pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan 
menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut 

   Tanpa izin dari Pemerintah setiap 
orang dilarang: membawa benda 
cagar budaya ke luar wilayah 
Republik Indonesia; memindahkan 
benda cagar budaya dari daerah satu 
ke daerah lainnya; mengambil atau 
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kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun, atau mewakili masa 
gaya yang khas dan mewakili 
masa gaya sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun, serta dianggap 
mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, 
dan kebudayaan; benda alam 
yang dianggap mempunyai 
nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan. 

pandang; 
 Candi memilik i nilai wisata dan penelitian/pendidikan, 

sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang 
menjadikan candi sebagai salah satu daya tarik wisata 
yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek 
penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan; 

 Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah. 
 Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan 

modernisasi ke bentuk lain. 
 
 
 

 
 

memindahkan benda cagar budaya 
baik sebagian maupun seluruhnya, 
kecuali dalam keadaan darurat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Kawasan Taman 
Wisata Alam 
Arboretrum 

Kawasan pelestarian alam 
dengan tujuan utama untuk 
dimanfaatkan bagi 
kepentingan pariwisata dan 
rekreasi alam. 
 

 Melestarikan mata air Kali Brantas   
 Mengkoleksi berbagai jenis pepohonan dalam bentuk 

arboretum   
 Menyediakan fasilitas penelitian dan pendidikan   
 Menyelenggarakan rekreasi edukatif 

 

    

9 Kawasan Rawan 
Lonsor  

Salah satu jenis gerakan 
massa tanah atau batuan, 
ataupun percampuran 
keduanya, menuruni atau 
keluar lereng akibat dari 
terganggunya kestabilan 
tanah atau batuan penyusun 
lereng tersebut 
 
 
 
 
 
 

  Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang meilik i 
tingkat ketinggi >2000 m dpl dan memilik i kelerengan 
>30% 

 Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk 
mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah 

 Pemeliharaan vegetasi alam, atau penanaman vegetasi 
tahan air yang tepat, sepanjang tanggul sungai dan 
saluran drainase, saluran-saluran dan daerah lain yang 
merupakan kawasan budidaya untuk pengendalian aliran 
yang berlebihan atau erosi tanah 

 Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan 
pengendali erosi (misalnya plesengan) sepanjang lereng 
gunung yang mudah tererosi 

 Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan 
 Pelarangan kawasan terbangun 
  

   Kawasan rawan tanah longsor 
ditetapkan dengan kriteria kawasan 
berbentuk lereng yang rawan 
terhadap perpindahan material 
pembentuk lereng berupa batuan, 
bahan rombakan, tanah, atau 
material campuran 

 
 
 
 
 
 
 

C. Kawasan Budidaya         

1 Kawasan Hutan 
Produksi 

Kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
Kawasan peruntukan hutan 
produksi dimaksudkan untuk 
menyediakan komoditas hasil 
hutan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk keperluan 
industri, sekaligus untuk 
melindungi kawasan hutan 
yang ditetapkan sebagai 
hutan lindung dari kerusakan 
akibat pengambilan hasil 
hutan yang tidak terkendali 
 

 Tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan produksi 
 Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan 

pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan 
khusus dan secara selektif 

 Pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi 
mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, 
kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan 
pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu 

 Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus 
terlebih dahulu memilik i kajian studi Analisi Mengenai 
Dampak Lingkungan (Amdal)  

 Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus 
didasarkan kepada rencana kerja. 

 Kegiatan di hutan produksi harus diupayakan untuk tetap 
mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah 
sedimentasi 

 Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
seluas 90% - 100% dari luas Hutan produksi 

 

Pemanfaatan hutan produksi dapat 
berupa pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu, serta pemungutan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu 
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 Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus 
diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja 
yang berasal dari masyarakat lokal. 

 Kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan 

 Kegiatan pemanfaatan hutan produksi wajib memenuhi 
kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari 
mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. 

 Pemanfaatan ruang beserta sumberdaya hasil hutan di 
kawasan hutan produksi harus diperuntukkan untuk 
sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan 
kemakmuran rakyat. 
 

2 Kawasan Peruntukan 
Perumahan 
 

Kelompok rumah yang 
berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau 
lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan harus 
sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus 
dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari 
bencana alam 

 Penggunaan lahan 40-60% untuk pengembangan 
perumahan baru dari luas yang ada 

 Kawasan perumahan harus memilik i prasarana jalan dan 
terjangkau oleh sarana tranportasi umum 

 harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas 
umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, 
sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan 
drainase) dan Pelayanan umum (kesehatan, pendidikan, 
agama) 

 Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada 
 Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber 

daya alam 
 perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh 
 Tersedia sumber air, bak air tanah maupun air yang diolah 

oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup 
 Tidak berada pada daerah rawam bencana (longsor, 

benjir, erosi) 
 Memilik i system drainase baik sampai sedang 
 Tidak berada pada awilayah sempadan sungai/mata 

air/saluran pengairan/rel kereta api  
 Tidak terletak pada kawasan budidaya 

pertanian/penyangga 
 Menghindari sawah irigasi teknis 

Kapling Besar : 
 Garis Sempadan Bangunan Untuk Rumah kapling 

besar : 5 meter 
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Untuk Rumah 

kapling besar : 40% 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4 – 1,5 
 Tinggi lantai bangunan 1-2 

 
Kapling sedang : 
 Garis Sempadan Bangunan Untuk Rumah kapling 

sedang : 3 meter  
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Untuk Rumah 

kapling sedang : 60% 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,5 – 1,2 
 Tinggi lantai bangunan 1-2 
 
Kapling kecil : 
 Garis Sempadan Bangunan Untuk Rumah kapling 

kecil : 2-3 meter  
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Untuk Rumah 

kapling kecil : 70% 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB): 0,6 – 0,7 
 Tinggi lantai bangunan 1 

 
 Garis sempadan bangunan : 5-13 m 
 kepadatan bangunan rata-rata antara 35 hingga 

100 rumah/ha (sesuai dengan tipe kapling) dan 
dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai; 

 

 pemanfaatan ruang pada lahan 
berskala besar di kawasan 
perumahan (minimal 10 ha) dengan 
penggunaan campuran (bangunan, 
prasarana dan ruang terbuka) harus 
mengikuti ketentuan ruang yang 
berlaku di kawasan perumahan  

 Pengembangan kawasan perumahan 
dibatasi sesuai dengan standar dan 
kebutuhan ruang perumahan 
berdasarkan jumlah penduduk 
dengan asumsi 1 unit rumah untuk 
tiap keluarga;  

 komposisi kawasan perumahan 
adalah 1 (perumahan tipe besar), 3 
(perumahan tipe sedang) dan 6 
(perumahan) tipe kecil untuk setiap 
luas kawasan perumahan yang 
dikembangkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kawasan Peruntukan 
Perdagangan Dan 
Jasa. 

Kawasan yang diperuntukan 
untuk kegiatan perdagangan 
dan jasa, termasuk 
pergudangan, yang 
diharapkan mampu 
mendatangkan keuntungan 
bagi pemiliknya dan 
memberikan nilai tambah 
pada suatu kawasan 
perkotaan 
 

 Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar 
Tradisional yang telah ada sebelumnya; 

 Menyediakan areal parkir paling sedik it seluas kebutuhan 
parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 
100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan 
Pasar Tradisional 

 Menyediakan areal parkir paling sedik it seluas kebutuhan 
parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 
m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan 
Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; 

 Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan 

 koefisien dasar bangunan maksimum 70 - 90%;  
 garis sempadan bangunan minimum 3 m 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 

1,25 
 Tinggi lantai bangunan 1-2 
 kepadatan bangunan untuk komersial maksimum 

80 unit/ha 
 KDHnya 10% dari luas kapling 
 
 
 

  pengaturan kapling dengan ukuran 
minimum 75 m2 (untuk komersial) 
dan 1.000 m2 (untuk bangunan 
pemerintah); 

 menyediakan lahan parkir dengan 
luas minimum 10 % dari luas kapling 
atau kawasan;  

 menyediakan ruang terbuka hijau 
minimum 10 % dari luas kawasan;  

 menyediakan jalur pejalan kaki 
dengan lebar minimum 1,5 m  
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 dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, 
tertib dan ruang publik yang nyaman 

 Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, 
bank/ATM, pos polisi,pos pemadam kebakaran, kantor pos 
pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan 
komersial serta kegiatan pengunjung 
 

 
 
 
 

 

4 Kawasan Peruntukan 
Perkantoran  

  
 
 
 

  Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung 
kegiatan perkantoran 

 Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada 
intensifikasi lokasi yang sudah ada (jika lahan terbatas 
dapat dikembangkan vertikal) 

 garis sempadan bangunan minimum 3 m 
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60% 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4 – 1,2 
 Tinggi lantai bangunan 1-2 
 KDHnya 10% dari luas kapling 
 kepadatan bangunan untuk maksimum 7 unit/ha 

untuk bangunan pemerintah 
 

  

5 Industri kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan mentah, 
bahan baku, barang setengah 
jadi, dan/atau barang jadi 
menjadi barang dengan nilai 
yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jenis industri yang dikembangkan harus mampu 
menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan 
kualitas sumberdaya masyarakat setempat 

 Kawasan peruntukan industri harus memilik i kajian Amdal, 
sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang 
diijinkan beroperasi di kawasan tersebut 

 Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;  
 Harus dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah dan 

sebaiknya dikelola secara terpadu 
 Harus memperhatikan suplai air bersh 
 Tidak mengubah lahan produktif. 
 Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar 

kawasan peruntukan industri.  
 Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari 

penggunaan kavelng industri, jalan dan saluran, ruang 
terbuk ahijau dan fasilitas penunjang. 

 pembangunan industri dikembangkan dalam zona-zona 
industri yang memenuhi kriteria tata ruang untuk 
menghindari adanya benturan dengan aktiv itas lainnya; 

 tersedianya ruang untuk penyediaan fasilitas (asrama, 
perumahan, dsb) bagi tenaga kerja industri; 

 tersedianya ruang parkir yang cukup untuk menaruh 
berbagai macam kendaraan, luas minimum yang perlu 
disediakan adalah sebesar 10 % dari luas kapling;  
 
 

 komposisi penggunaan lahan untuk kawasan 
industri adalah 70 % untuk industri, 10 % untuk 
jaringan jalan, 10 % fasilitas dan utilitas umum, 
dan 10 % ruang terbuka hijau;  

 kepadatan bangunan rendah, dengan maksimal 
penggunaan lahan untuk industri maksimal 70 % 
dari luas kawasan;  

 pengaturan kapling dengan ukuran minimum 900 
m2;  

 koefisien dasar bangunan maksimum 60% dari 
setiap kapling;  

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 
2,00 

 garis sempadan bangunan minimum 15 m;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pemanfaatan ruang pada lahan 
berskala besar di kawasan industri 
(minimal 10 ha) dengan penggunaan 
campuran (bangunan, prasarana dan 
ruang terbuka) harus mengikuti 
ketentuan ruang yang berlaku di 
kawasan;  

 memperbanyak jumlah tanaman di 
sekitar kawasan industri untuk 
mengurangi gangguan polusi udara, 
dengan menyediakan lahan sebesar 
10 % dari luas kawasan atau kapling 
untuk ruang terbuka hijau;  

 jalan yang dibangun harus dapat 
menampung beban dari muatan 
kendaraan berat (k lasifikasi Jalan 
Kelas A > 10 ton);  

 Kawasan industri minimal berjarak 5 
km dari sungai 

 Pembangunan kawasan industri 
minimal berjarak 2 km dari 
perumahan dan berjarak 15-20 km 
dari pusat kota 

 Area cukup luas minimal 20 ha; 
karakteristik tanah bertekstur sedang 
sampai kasar  

6 Kawasan Peruntukan 
Pariwisata 

Kawasan dengan luas 
tertentu yang dibangun atau 
disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan pariwisata atau 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan wisata 
termasuk pengusahaan obyek 
dan daya tarik wisata serta 
usaha-usaha yang terkait di 
bidang tersebut 
 

 Memilik i struktur tanah yang stabil 
 Memilik i kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun 

tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian 
lingkungan 

 Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan tanah 
pertanian yang produktif (untuk wisata agro dapat 
dipertimbangkan pada lahan subur) 

 Memilik i aksesbilitas yang tinggi 
 Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan 

raya regional 
 Harus bebas polusi 

Bangunan wisata 
 koefisien dasar bangunan maksimum 70 - 80%;  
 garis sempadan bangunan minimum 3 m 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 

1,25 
 Tinggi lantai bangunan 1-3 
 KDHnya 20% dari luas kapling 
 
Villa peristirahatan, yaitu : 
 Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60 % 
 Koefesien Lantai Bangunan (KLB): 0,4 – 1,2 

  Bentuk bangunan bergaya arsitektur 
setempat  

 Tidak mengubah bentang alam yang 
ada 

 Luas kawasan yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan sarana dan 
prasarana pariwisata alam maksimun 
10% dari luas blok pemanfaatan 
taman hutan raya, dan blok 
pemanfaatan taman wisata alam 
yang bersangkutan 
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 Jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi 
(Industri, tambang, TPA, dan Pasar ternak) 

 Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang (pasar/ 
k ios hasil kerajinan, akomodasi, jaringan listrik, telepon, 
jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, 
drainase, dan saluran air kotor 
 

 Tinggi Lantai Bangunan (TLB) : 1 – 2 Lantai 
 
 

 
 
 

7 Kawasan Peruntukan 
Ruang Bagi Kegiatan 
Sektor Informal 

Sektor yang tidak memilik i 
status hukum dan tidak 
dilindungi hukum 

 Pemanfaatan ruang untuk kegiatan informal disesuaikan 
dengan arahan lokasi pengembangan sektor informal 

 pengorganisasian pelaku sektor informal untuk kemudian 
ditempatkan pada ruang-ruang yang disediakan 

 Merestrukturisasi aktiv itas sector informal 
 

  

8 Kawasan Peruntukan 
Militer  

 
 
 
 
 
 

 Intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus 
dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi 
ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan 
dan ruang radius pengaman (ruang transisi). 

 

 garis sempadan bangunan minimum 3 m 
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60% 
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4 – 1,2 
 Tinggi lantai bangunan 1-2 
 KDHnya 10% dari luas kapling 
 

 Khusus untuk kompleks pertahanan 
dan keamanan, pengembangan 
kawasan sekitar perlu ada 
pembatasan, salah satunya dengan 
pelarangan penggunaan tanah yang 
memilik i intensitas kegiatan tinggi 
dan menimbulkan multiplier effect.  

 Intensitas kegiatan pada kawasan 
terbangun harus dikendalikan dan 
dibatasi secara ketat, yang meliputi 
ruang utama (kawasan militer), 
ruang bebas hambatan dan ruang 
radius pengaman (ruang transisi). 

 
8 Ruang Terbuka Non 

Hijau 
Ruang terbuka di bagian 
wilayah perkotaan yang tidak 
termasuk dalam kategori 
RTH, berupa lahan yang 
diperkeras atau yang berupa 
badan air, maupun kondisi 
permukaan tertentu yang 
tidak dapat ditumbuhi 
tanaman atau berpori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penyediaan RTNH dalam bentuk alun-alun kota dalam 
pedoman ini diarahkan pada kompleks pusat pemerintahan 
kota/kabupaten, yang memilik i fungsi utama untuk 
lapangan upacara dan kegiatan-kegiatan massal seperti 
peringatan hari proklamasi, acara rakyat 

 RTNH dalam bentuk bangunan ibadah terutama 
dimanfaatkan untuk perluasan kegiatan ibadah pada hari-
hari raya keagamaan, dimana bangunan ibadah tidak 
mampu menampung jemaah yang ada 

 RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama 
dimanfaatkan untuk memperingati suatu peristiwa atau 
lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika arsitektur 
kota 

 RTNH pada TPU hanya terbatas pada area parkir dan jalur 
sirkulasi 

 RTNH yang terbentuk diantara dua bangunan atau gedung 
dimanfatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktiv itas tertentu  

 mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara dan air 
dalam skala lingkungan, kawasan dan kota secara alami 
berlangsung lancar (sebagai suatu ruang terbuka). 

 berkontribusi dalam penyerapan air hujan (dengan 
bantuan utilisasi dan jenis bahan penutup tanah), sehingga 
mampu ikut membantu mengatasi permasalahan banjir 
dan kekeringan 

 memilik i nilai jual dari lahan yang tersedia, misalnya 
sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain, dan lain 

 Luas RTNH dilingkungan bangunan rumah 
a) Bangunan rumah pekarangan besar : 

(100%-KDH) x 500 
b) Bangunan rumah pekarangan sedang  

(100%-KDH) x 200 sampai 500 
c) Bangunan rumah pekarangan keci 

(100%-KDH) x 200 
 Luas RTNH dilingkungan bangunan komersial  

a) Toko : (100%-KDH) x 50 
b) Pertokoan : (100%-KDH) x 1800 

 Luas RTNH dilingkungan bangunan sosial budaya 
a) TK : (100%-KDH) x 284 
b) SD : (100%-KDH) x 1367 
c) SLTP : (100%-KDH) x 6718 
d) SMU : (100%-KDH) x 8665 
e) Taman bacaan : (100%-KDH) x 78 

 Luas RTNH dilingkungan bangunan social budaya 
a) Balai Pengobatan : (100%-KDH) x 150 
b) BKIA : (100%-KDH) x 1500 
c) Puskesmas : (100%-KDH) x 580 

 
 
 
 
 
 

 Penyediaan RTNH pada skala kota 
tidak direkomendasikan untuk 
dilakukan secara terpusat, melainkan 
diarahkan dengan penyebaran yang 
sesuai dengan hirarki skala 
pelayanan lingkungan serta aktiv itas 
fungsionalnya 

 RTNH maksimum didasarkan pada 
perhitungan luas lahan (m2), 
dikurangi luas dasar bangunan (m2) 
sesuai KDB yang berlaku, dikurangi 
luas dasar hijau (m2) sesuai KDH 
yang berlaku 
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sebagainya. 
 meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota 

baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan -
permukimam), maupun makro (lansekap kota secara 
keseluruhan) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 Kawasan Peruntukan 
Pertanian 

Kawasan yang di peruntukan 
bagi kegiatan pertanian yang 
meliputi kawasan pertanian 
lahan basah, kawasan 
pertanian lahan kering, 
kawasan pertanian tanaman 
tahunan/perkebunan, 
perikanan dan peternakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Memilik i kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai 
kawasan pertanian. 

 Pemanfaatan ruang di kawasan pertanian harus 
diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

 Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman 
harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk 
peningkatan kegiatan produksi 

 wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah kerusakannya. 

 Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi 
teknis tidak boleh dialihfungsikan. 

 Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif 
dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang 
diatur oleh pemerintah daerah setempat.  

 Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang 
bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan 
indikasi ruang. 

 Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi 
kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang 
dialihfungsikan. 

 Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan 
perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun 
teknologi intensif harus terlebih dahulu memilik i kajian 
studi Amdal. 

 Penanganan limbah pertanian tanaman, peternakan, 
perikanan yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan 
RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal 

 

    Sektor pertanian merupakan salah 
satu sektor pendukung kosep 
agropolitan yang mempunyai nilai 
strategis dalam menunjang 
pertumbuhan dan mengendalikan 
pertumbuhan kota sebab sektor ini 
masih dominan dan mempunyai daya 
serap tenaga kerja yang besar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Pelayanan Umum Fasilitas yang dibutuhkan 
masyarakat dalam lingkungan 
permukiman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pada kawasan peruntukan industri, pelayanan umum yang 
harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, peribadatan, 
rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau. 

 Pada kawasan permukiman pelayanan umum yang harus 
tersedia meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan, -
pelayanaan umum, olahraga dan ruang terbuka hijau. 

 Pada kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan umum 
yang harus tersedia meliputi faslitas kesehatan, rekreasi, 
peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau 

 Pada kawasan pariwisata, pelayanan umum yang harus 
tersedia meliputi faslitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, 
dan ruang terbuka hijau 
 

  Fasilitas umum pada pusat kota 
Yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti 
kantor pos, kantor telepon, hotel dan lain 
sebagainya. Kegiatan ini mempunyai: 

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 50 – 70% 
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,5 – 1,4 

 Fasilitas umum pada kawasan lainnya 
Yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti 
balai pertemuan, gedung serba guna dan lain 
sebagainya. Kegiatan ini mempunyai : 

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60% 
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,6 – 0,6  

 Tinggi lantai bangunan 1-2 
 

  Pada kawasan peruntukan industri, 
permukiman, dan kawasan 
perdagangan pemanfaatan lahan 
untuk fasilitas pelayanan umum 
berkisar maksimal 10% dari luas 
lahan. 
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7.2. KETENTUAN UMUM PERIZINAN 

Arahan perizinan yang dimaksud adalah periz inan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan berfungsi sebagai: alat pengendali dalam penggunaan 

lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan rujukan da lam membangun.  

Prinsip penerapan ij in: 

a. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan 

ijin.  

b. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon ij in dari pemerintah setempat yang akan 

memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.  

c. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan 

ijin.  

d. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon ij in dari pemerintah setempat yang akan 

memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.  

Tujuan penerapan ijin: 

a. Melindungi kepentingan umum (public interest); 

b. Menghindari eksternalitas negatif, dan; 

c. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang 

ditetapkan. 

Kewenangan: 

a. Sebagian besar ij in menjadi kewenangan pemerintah kota; 

b. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan wajib memiliki ij in; 

c. Pemberi ij in wajib mengawasi dan menertibkan penyimpangan pelaksanaannya; 

d. Penerima ij in wajib melaksanakan ketentuan dalam perijinan. 

Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan 

dan peraturan perundang-undangan sektor terkait  lainnya.  

Jenis Perizinan yang berkait langsung dengan pemanfaatan ruang meliputi :   

1. izin prinsip  

2. Izin lokasi/fungsi ruang;  

3. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT)  

4. Izin mendirikan bangunan; dan  

5. Ijin lainnya berdasarkan peraturan perundangan.  

 Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kota 

kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi peringkat daerah terkait dalam 

setiap perizinan yang diterbitkan. Ketentuan teknis prosedur pengajuan ijin pemanfaatan ruang dan 

forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dike luarkan, yang akan menjadi dasar 

pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan. 

Sesuai dengan jenjang dan skala RTRW yang ada, maka pada dasarnya yang dapat dijadikan 

acuan dalam menerbitkan suatu jenis izin dalam pemanfaatan ruang adalah peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang pada umumnya 

adalah izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendir ikan bangungan (IMB).  

Pertimbangan kelayakan lingkungan berupa izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) dan Amdal.  

Perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi yaitu izin prinsip, iz in tetap dan 

izin usaha.  

 

 

7.2.1. IZIN PRINSIP 

Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai ke lengkapan persyaratan teknis permohonan 

ijin Lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN 

dari Meninves/Ketua BKPM atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan 

sebagai Ijin Prinsip. 

7.2.2. IZIN LOKASI  

Izin lokasi adalah iz in yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai iz in pemindahan hak dan 

untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 

Persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan 

kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan 

bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh Ijin Prinsip. Ijin Lokasi akan dipakai sebagai dasar 

dalam melaksanakan perolehan tanah mela lui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak 

atas tanah. Acuan dari Ijin Lokasi ini antara la in adalah: 

 Sesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari: 

- Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang; 

- Keadaaan pemanfaatn ruang eksisting. 

 Bagi lokasi di kawasan tertentu, suatu kajian khusus mengenai dampak lingkungan  

pengembangan akt ivitas budidaya dominan terhadap kualitas ruang yang ada, hendaknya 

menjadi pertimbangan dini. Persyaratan tambahan yang dibutuhkan, adalah: 

- Surat Persetujuan Prinsip; 

- Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberi ganti rugi atau penyediaan tempat 

penampungan bagi Pemilik yang berhak atas tanah yang dimohon.  
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Pendayagunaan mekanisme perij inan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan 

merupakan bagian dari pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah. Tujuannya adalah 

pemanfaatan ruang atau pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah 

disusun. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan 

tersebut, yakni sebagai berikut :  

a. Tahap Gagasan/Ide  

Pada tahapan ini investor/masyarakat/pemerintah memberi suatu studi kelayakan seperti 

prafeasibility study, feasibility study dan feasibility economy.  

b. Tahap Pemberian Ijin Lokasi  

Pada tahap ini terdapat 5 kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan lokasi, yaitu :  

 Persetujuan prinsip percadangan tanah  

 Persetujuan penguasaan peruntukan ruang  

 Persetujuan pembebasan peruntukan ruang  

 Persetujuan ruang  

 Persetujuan tetangga sekitar  

c. Tahap Kegiatan Pembangunan  

Pada tahap ini ditekankan pada pada pengarahan, pengaturan dan pengendalian proses fis ik  

pembangunan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu yang terdapat pada 

wilayah perencanaan.  

 Tahap Kegiatan Berusaha  

Pada tahap ini diutamakan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan berusaha/usaha yang 

diisyaratkan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi wilayah yang diharapkan.  

 Tahap Perubahan Pembangunan  

Pada tahap ini merupakan upaya penyesuaian fungsi-fungsi kawasan sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi serta dampak-dampak yang dit imbulkannya.  

Izin Lokasi adalah pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan 

tanah yang meliputi keadaan tanah serta penguasaan tanah bersangkutan, penilaian fisik wilayah, 

penggunaan tanah serta kemampuan tanah. 

1. Ruang Lingkup yang diatur da lam Peraturan Daerah Kota Batu mengenai perij inan lokasi 

meliputi:  

a. Penyelenggaraan Ijin Lokasi; 

b. Retribusi Ijin Lokasi. 

2. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai ijin 

lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

yang bersangkutan. Ijin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan 

yang bersangkutan dalam hal : 

a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham 

b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain 

dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal 

perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang 

berwenang 

c. tanah yang akan diperoleh diperlakukan dalam rangka melaksanakan usaha industri da lam 

suatu kawasan industri 

d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan 

suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut 

e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk 

perluasan itu telah diperoleh ij in perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 

letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan 

f. tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal t idak lebih dari 

25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² 

(sepuluh r ibu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian 

g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah 

yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-

tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku 

diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang 

bersangkutan. 

3. Setiap Perusahaan yang membebaskan tanah dan/atau menggunakan tanah yang sudah dimiliki 

dan dikuasai yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan permukiman, usaha industri dan usaha lainnya yang luasnya lebih dari 1 (satu) 

hektar harus memiliki Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

4. Setiap orang dan/atau perusahaan yang memiliki tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) Ha 

untuk pembangunan industri, jasa dan perumahan wajib mengajukan site plan (rencana tapak) 

kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Ijin Perubahan Penggunaan 

Tanah (IPPT) dari Kantor Pertanahan. 

5. Ijin Lokasi, diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :  

a.  Ijin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun; 

b.  Ijin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun; 

c.  Ijin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun. 

6. Syarat-syarat pengajuan ijin lokasi sebagai berikut : 
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a. identitas pemohon; 

b. profil perusahaan; 

c. kejelasan peruntukan; 

d. letak dan luas; 

e. batasan-batasan; 

f. kesesuaian dengan tata ruang wilayah; 

g. kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah. 

7. Persyaratan izin Lokasi Permohonan Baru, meliputi :  

a. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau Surat Izin Usaha bagi 

Perusahaan perorangan; 

b. Surat Keterangan NPWP;  

c. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;  

d. Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat  

penampungan bagi pemilik tanah;  

e. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;  

f. Surat persetujuan Presiden bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA atau dari 

Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN 

atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN;  

g. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;  

h. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan 

pemohon dan Perusahaan – perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya;  

i. Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dari para pemilik tanah 

yang sah; 

j. Surat keterangan lain yang dipandang perlu. 

8. Tata cara pemberian ijin lokasi, meliputi :  

a. Ijin lokasi diproses setelah memenuhi syarat-syarat pengajuan ijin lokasi. 

b. Ijin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan 

teknis tata guna tanah meliput i keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, 

penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah. 

c. Keputusan pemberian ijin lokasi ditandatangani oleh Walikota setelah diadakan rapat  

koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 

d. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis 

tata guna tanah, dan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Walikota atau 

Pejabat yang ditunjuk, dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan. 

e. Rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk, disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang 

dimohon. 

f. Konsultasi meliputi empat aspek sebagai berikut : 

 penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan 

dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta 

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut; 

 pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh 

penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan 

masalah yang ditemui; 

 pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan 

lingkungan yang diperlukan; 

 peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti 

kerugian da lam perolehan tanah dalam pelaksanaan ijin lokasi. 

9. Ketentuan mengenai batas luar maksimum tanah yang akan dimohonkan izin lokasi dan tanah 

yang tidak diperlukan izin lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 

dengan tetap memperhatikan : 

a. Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota; 

b. Pencegahan konservasi sawah ir igasi teknis; 

c. Kawasan-kawasan yang dilindungi seperti hutan lindung, situs budaya dan kawasan lainnya; 

serta 

d. Ketersediaan tanah dan kepentingan masyarakat setempat dan sekitarnya. 

 

7.2.3. IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH 

Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah Ijin Perencanaan dan/atau rekomendasi 

perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),  

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). 

Ijin Perencanaan adalah Ijin Penggunaan Tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau 

bangun-bangunan (tower dan reklame) dan siteplan dengan kewenangan pengendalian Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota melalui tindakan korektif/penerapan sanksi.  

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah terdiri dari Ijin Perencanaan dan rekomendasi 

Perencanaan. Ijin Perencanaan merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh 

Ijin Mendirikan Bangunan. Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam ijin 
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perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman didalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga 

sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota. 

1. Tata Cara Perijinan 

a. Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan pemakaian tanah milik/dikuasai 

Pemerintah kota, rencana tapak lahan/site plan dan pemasangan reklame, harus 

mendapatkan ijin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota. 

b. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang ij in tidak memproses 

permohonan ij in selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan 

yang bersangkutan. 

c. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang tidak diajukan perpanjangannya 

dinyatakan gugur dengan sendirinya. 

d. Apabila pemohon ingin memperoleh kembali ij in yang telah dinyatakan gugur dengan 

sendirinya harus mengajukan permohonan kembali.  

e. Untuk memperoleh Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) permohonan diajukan secara 

tertulis kepada Walikota. 

f. Perubahan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang sudah disetujui wajib 

dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota. 

2. Peruntukan Penggunaan Tanah 

a. Pelayanan Peruntukan Penggunaan Tanah diterbikan dalam bentuk keterangan rencana 

peruntukan, perubahan peruntukan pengunaan tanah, penghapusan rencana jalan dan 

dispensasi garis sempadan bangunan, dan pengukuran tanah. 

b. Keterangan Rencana Peruntukan, penghapusan rencana jalan dan dispensasi garis sempadan 

bangunan, diterbitkan oleh kepala daerah atas suatu pensil tanah, berdasarkan permintaan 

pemohon.  

c. Pengukuran tanah dalam bentuk gambar situasi diberlakukan bagi sipemohon izin mendirikan 

bangunan untuk pensil tanah yang belum beralaskan hak sertifikat atau tidak dilengkapi surat 

keterangan pendaftaran tanah dan gambar situasi tanah dari kantor pertanahan. 

d. Tata cara dan syarat-syarat pelayanan untuk peruntukan penggunaan tanah ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah. 

e. Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah atas suatu persil tanah diterbitkan oleh kepala 

daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, berdasarkan pemintaan 

pemohon.  

f. Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah harus disertai/didahului oleh suatu kajian/ studi. 

g. Tata cara kajian /studi perubahan peruntuykan penggunaan tanah ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. 

h. Perubahan peruntukan tanah, penghapus rencana jalan, dispensasi garis sempadan 

bangunan dan pengukuran tanah terhadap persil tanah dapat diberikan setelah diajukan 

permohonan keterangan rencana peruntukan atau izin mendirikan bangunan. 

3. Kopensasi kepada penerimaan pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pe layanan 

a. Apabila terdapat surat ijin yang tidak sesuai dengan permohonan pelanggan,maka petugas 

yang menerima bersedia untuk merevisi.  

b. Bersedia menerima dan menyesaikan segala pengaduan masyarakat yang bersangkutan 

dengan masalah surat ij in. 

 

 

7.2.4. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Mendirikan Bangunan adalah : 

 Kegiatan untuk mendir ikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan; 

 Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan bangunan. 

Ijin Mendir ikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan, memperbaiki,  

memperluas atau mengubah suatu bangunan. Dalam memberikan perijinan bangunan dipungut  

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan bangunan. 

Dasar pengenaan Retribusi ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :  

a. Satuan Volume bangunan; 

b. Nila i Letak Bangunan; 

c. Tingkat Bangunan; 

d. Nila i struktur bangunan dan umur bangunan; 

e. Fungsi bangunan untuk bangunan gedung; 

f. Fungsi bangunan untuk bangunan lainnya; 

g. Pemeriksaan Konstruksi;  

h. Perbaikan atau renovasi bangunan; 

i. Luas Tanah untuk keperluan Penggantian biaya cetak Peta. 

Substansi Ijin Mendirikan Bangunan dilihat dari :  

1. Aspek Pengendalian  

a. Ijin Mendir ikan Bangunan merupakan a lat kendali pemanfaatan ruang kota. 

b. Ijin Mendir ikan Bangunan merupakan alat kendali pengawasan pelaksanaan pembangunan 

gedung dan bangunan la innya. 
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c. Ijin Mendir ikan Bangunan merupakan arahan teknis pelaksanaan pembangunan gedung dan 

bangunan lainnya. 

2. Aspek Pembinaan  

Ijin Mendir ikan Bangunan merupakan a lat pembinaan kepada masyarakat untuk : 

a. Tertib hukum  

b. Tertib mendirikan bangunan  

c. Tertib lingkungan  

3. Aspek Pendapatan  

Retribusi Ijin Mendir ikan Bangunan merupakan sa lah satu sumber pendapatan daerah. 

7.2.5. IZIN LINGKUNGAN 

Ijin Lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya 

rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon ‘layak’ dari segi lingkungan hidup. Dikenal dua 

macam Ijin Lingkungan seperti dijelaskan pada bagian berikut: 

 Ijin HO 

Ijin HO/Undang-undang Gangguan, terutama untuk kegiatan usaha yang tidak 

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Ijin ini 

diterbitkan Walikota melalui Sekwilda di daerah kota. 

 Persetujuan RKL dan RPL 

Persetujuan RKL dan RPL, untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada 

di dalamnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup. Acuan yang digunakan dengan demikian adalah dokumen AMDAL yang 

pada bagian akhirnya menjelaskan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL 

(Rencana Pemanfaatan Lingkungan), pada tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika 

dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup (Kawasan terpadu), dan Menteri terkait atau Walikota tergantung 

karakteristik kawasan yang dimohon setelah melalui komisi AMDAL terka it. 

 

7.3. KETENTUAN UMUM INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam 

pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat 

maupun oleh pemerintah kota. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, 

pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur 

perizinan, dan pemberian penghargaan. 

 

7.3.1. Ketentuan Umum Insentif 

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana 

pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur. Insentif merupakan perangkat atau 

upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan  yang sejalan dengan rencana tata 

ruang, berupa: 

a.  Pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 

b.  Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 

d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah kota. 

Pemberian insentif oleh Pemerintah kota kepada pemerintahtingkat kelurahan atau setingkat  

desa dan kepada masyarakat. Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan 

kewenangannya. 

A. Insentif diberikan kepada pemerintah di tingkat ke lurahan atau desa karena  : 

 Dapat Mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang di wilayah kelurahan atau desa, 

melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai rencana tata ruang 

yang telah di susun 

 Dapat mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam penataan ruang 

 Mewujudkan kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang di dalam peraturan daerah 

ini 

B. Insentif yang diberikan kepada masyarakat diarahkan untuk memberi stimulan dan penghargaan 

atas : 

 Masyarakat secara individu maupun secara berkelompok, yang telah bersedia berinvestasi 

pada suatu kawasan sehingga dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang 

sebagaimana telah diatur. Dengan kontr ibusi masyarakat tersebut maka terjadi percepatan 

perkembangan dan pemanfaatan ruang yang lebih terarah.  

 Masyarakat secara individu maupun berkelompok dapat mempertahankan wilayah yang di 

arahkan untuk di konservasi dan atau wilayah yang di kategorikan dalam kawasan lindung.  

Kontribusi tersebut dapat berupa masyarakat secara bersama-sama menjaga kawasan 

lindung menjadi lestari. Penghargaan juga dimungkinkan kepada masyarakat yang telah 

bersedia menjaga tanah hak milik mereka yang diarahkan untuk di konservasi atau 

dilindungi. 
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 Masyarakat secara individu maupun berkelompok mampu mendorong terwujudnya rona 

lingkungan sebagaimana telah di arahkan dalam rencana pola ruang wilayah kota. Dengan 

menjaga rona lingkungan yang telah baik atau secara bersama-sama menciptakan suatu 

kondis i lingkungan yang nyaman dan lestari, maka terhadap masyarakat yang berperan layak 

untuk diberikan insentif. 

 Masyarakat secara individu maupun berkelompok bersedia memberikan kemudahan dan atau 

bersedia membantu dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, baik pembangunan 

infrastruktur maupun untuk fasilitas umum.  

C. Inenstif dapat berbentuk: 

 Pemberian kompensasi berupa imbalan, kemudahan periz inan, keringanan retribusi,  

penyediaan prasarana di  

 subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 

 Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

 Kemudahan prosedur perizinan;  

 Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah kota. 

 Pengurangan retribusi 

 Penyedia prasarana dan sarana 

 

7.3.2. Disinsentif 

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,  

dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat  

berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta 

pengenaan kompensasi dan penalti. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kota 

Batu.  

 

A. Disinsentif diberikan kepada pemerintah di tingkat ke lurahan atau tingkat desa apabila  : 

 Setelah dilakukan evaluasi dan penilaiankondis i pemanfaatan ruang dalam jangka waktu oleh 

tim BKPRD,  terwujud kondis i pemanfaatan ruang di wilayah kelurahan atau desa 

sebagaimana dimaksud yang menyimpang dari kebijakan dan atau ketentuan pemanfaatan 

ruang sebagaiman telah diatur dalam rencana tata ruang 

 Terhadap penyimpangan pemanfaaatan ruang yang disengaja dan atau melibatkan secara 

langsung ataupun tidak langsung aparat pemerintah desa sehingga terjadi kondisi atau 

pemanfaatan ruang yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berlaku 

ketentuan denda dan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan atau 

peraturan terkait lainnya 

 
B. Disinsentif kepada masyarakat umum diberikan apabila : 

 Masyarakat secara individu ataupun berkelompok telah melakukan penyimpangan 

pemanfaatan ruang dan tidak melakukan tindakan penyesuaian pemanfaatan  

 Masyarakat secara individu ataupun berkelompok menghambat dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan 

 Terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang disengaja dan atau tidak melalui 

mekanisme perijinan setelah peraturan daerah ini di sahkan, maka di berlakukan ketentuan 

denda dan sanksi sebagaimana di ataur dalam peraturan daerah ini maupun dalam peraturan 

lain yang terkait  

 

C. Pemberian dis insentif kepada masyarakat umum berupa : 

 Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan 

untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau 

 Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi. 
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Tabel 7.2 

Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang 
 

NO KLASIFIKASI 
PEMANFAATAN RUANG DEFINISI INSENTIF DISINSENTIF 

1. Kawasan Hutan Lindung (G. 
Anjasmoro, G. Kembar, G. Rawung, G 
Jeruk, G. Kerubung 
G. Arjuno, G. Kerubung, G. Pretong 
G. Penderman, G. Bokong 
G. Punuk Sapi 
G. Banyak/Kit iran) 
 

kawasan hutan yang memiliki sifat khas 
yang mampu memberikan perlindungan 
kepada kawasan sekitar maupun 
bawahannya sebagai pengatur tata air, 
pencegah banjir dan erosi serta 
memelihara kesuburan tanah 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi fungsi hutan lindung 

 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman untuk hutan lindung kepada 
masyarakat lokal yang melakukan reboisasi 
hutan lindung 

 Memberikan imbalan/kompensasi permukiman 
dan atau imbalan kepada penduduk atau pihak 
yang mengelola perkebunan yang bersedia 
direlokasi dari hutan lindung 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana di 
kawasan hutan lindung 

 Pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan atau tidak mengeluarkan IMB 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan 

 Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi 
masyarakat yang masih bermukim pada kawasan 
hutan lindung 

 Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU 
pada pelaku penyebab bencana (perambah 
kawasan lindung) 

2. Kawasan Resapan Air Daerah yang memiliki kemampuan 
tinggi meresapkan air hujan, sehingga 
merupakan tempat pengisian a ir bumi 
(akuiver) yang berguna sebagai 
penyedia sumber air 

 Memberikan keringanan pajak kepada 
penduduk atau pihak pengeloala yang bersedia 
menyediakan kawasan resapan air; 

 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman untuk kawasan kepada masyarakat 
lokal yang melakukan reboisasi kawasan 
resapan air 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi fungsi resapan air 

 pengenaan retribusi yang tinggi bagi 
penggunaan kawasan resapan air untuk lahan 
terbangun; 

 pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan; 

 pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
dikawasan resapan air 

 Tidak menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi 
penduduk yang masih bermukim pada kawasan 
lindung/hutan lindung 

3. Taman Hutan Raya R. Soeryo 
 

Kawasan pelestarian alam untuk tujuan 
koleksi tumbuhan dan atau satwa yang 
alami atau bukan alami, jenis asli dan 
atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi 
kepentingan penelit ian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, budaya, pariwisata dan 
rekreasi. 
 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi fungsi Tahura 

 Memberikan bantuan biaya, habitat flora dan 
fauna untuk dikembangkan di Tahura kepada 
pengelola yang melaukan pelestarian Tahura 

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
kegiatan wisata alam di kawasan tahura 

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
pengelolaan Tahura 

 Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, 
perlindungan hukum dan subsidi kepada pihak 
pengelola yang mengembangkan Tahura 

 Memberikan kemudahan berbagai perizinan 
bagi pihak pengelola yang mempertahakan 
luas Tahura 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana di 
kawasan Tahura, hanya menyediakan fasilitas 
wisata alam. 

 Pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan pengelolaan Tahura atau tidak 
mengeluarkan IMB 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan 

 Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU 
pada pelaku penyebab bencana (perambah 
kawasan lindung) 
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PEMANFAATAN RUANG DEFINISI INSENTIF DISINSENTIF 

 
4. Cagar Budaya Candi Supo 

 
 

Benda buatan manusia, bergerak atau 
tidak bergerak yang berupa kesatuan 
atau kelompok, atau bagian-bagian atau 
sisa-sisanya, yang berumur sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau 
mewakili masa gaya yang khas dan 
mewakili masa gaya sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta 
dianggap mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan; benda alam yang dianggap 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.  
 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan pelestarian terhadap situs 

 Memberikan bantuan biaya kepada pihak yang 
melaukan pelestarian terhadap situs 

 Memberikan keringan pajak terhadap 
pelestarian cagar budaya 

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
kegiatan wisata cagar budaya  

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kegiatan wisata cgar budaya 

 Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan 
perlindungan hukum kepada pihak pengelola 
cagar budaya 

 Memberikan kemudahan berbagai perizinan 
bagi pengelolah cagar budaya yang 
mempertahakan kelestarian situs 
 

 Pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan pengelolaan situs cagar budaya  

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang dapat merusak kelestarian cagar 
budaya 
 

5. 
 

Kawasan Taman Wisata Alam 
(Cangar dan Arboretum) 
 
 
 
 

Kawasan pelestarian alam dengan tujuan 
utama untuk dimanfaatkan bagi 
kepentingan pariwisata dan rekreasi 
alam.  
 

 Memberikan bantuan biaya, habitat flora dan 
fauna untuk dikembangkan di taman wisata 
alam kepada pengelola yang melaukan 
pelestarian Tahura 

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
kegiatan wisata alam  

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kawasan taman wisata alam sebagai kegiatan 
paket wisata di kota Batu 

 Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, 
perlindungan hukum dan subsidi kepada pihak 
pengelola yang mengembangkan taman wisata 
alam 

 Memberikan kemudahan berbagai perizinan 
bagi pihak pengelola yang mengembangkan 
wisata alam 
  

 Pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan pengelolaan taman wisata alam 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan selain untuk 
bangunan pendukung wisata alam 

 Pencabutan izin usaha pada perusahaan yang 
terbukti melanggar aturan 

 Meningkatkan nila i retribusi dan atau pajak 
usaha apabila pengelola taman wisata alam tidak 
mengikut i aturan pengusahaan alam yang 
berlaku 

 

6. Sempadan Sungai 
 
 
 

Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, 
termasuk sungai buatan/kanal/saluran 
irigasi primer yang mempunyai manfaat 
penting untuk melestarikan fungsi 
sungai. 
 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung 
sempadan sungai 

 Memberikan kompensasi permukiman dan atau 
imbalan kepada penduduk yang bersedia 
direlokasi dari sempadan sungai 

 Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan 
prasarana 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan  

 Tidak mengeluarkan IMB ataupun iz in usaha lain 
 Tidak menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi 
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 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman penghijauan untuk dikembangkan 
sebagai rehabilitasi sempadan sungai 
 

penduduk yang masih bermukim pada sempadan 
sungai 
 

7. Kawasan Sekitar Mata Air 
 
 
 
 

Kawasan di sekeliling mata air yang 
mempunyai manfaat penting 
mempertahankan kelestarian fungsi 
mata air. 
 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung 
sekitar mata air 

 Memberikan kompensasi permukiman dan atau 
imbalan kepada penduduk yang bersedia 
direlokasi dari sempadan mata air 

 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman penghijauan untuk dikembangkan 
sebagai konservasi mata air 

 Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pemanfaatan lahan di sekitar mata air 

 pemberian persyaratan khusus dalam proses 
perizinan pemanfaatan lahan di sekitar 
sempadan mata air;  

 Pembatasan penyediaan sarana prasarana di 
kawasan sekitar mata air 

8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 
 
 
 

Area memanjang atau jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam.  

 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan pelestarian terhadap ruang terbuka 
hijau kota 

 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman penghijauan untuk dikembangkan 
sebagai ruang terbuka hijau 

 Pemberian persyaratan khusus untuk 
pengembangan RTH dalam proses perijinan IMB 
ataupun izin usaha la in 

 pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan perumahan atau usaha lainnya 
yang tidak menyedikan RTH kota 

9. Kawasan Rawan Lonsor 
 

Salah satu jenis gerakan massa tanah 
atau batuan, ataupun percampuran 
keduanya, menuruni atau keluar lereng 
akibat dari terganggunya kestabilan 
tanah atau batuan penyusun lereng 
tersebut 
 

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang 
melakukan rehabilitasi kawasan lonsor 

 Memberikan kompensasi permukiman dan atau 
imbalan kepada penduduk yang bersedia 
direlokasi dari kawasan rawan lonsor 

 Memberikan bantuan biaya dan anakan 
tanaman penghijauan untuk dikembangkan 
sebagai rehabilitasi lahan lonsor 

 Nasehat (advice planning) pembangunan 
bangunan yang ramah bencana 

 Penyiapan lahan beresiko rendah 
 Pelatihan mitigasi 

 

 Pembatasan dukungan infrastruktur bagi 
bangunan yang berada pada kawasan rawan 
bencana tinggi 

 Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU 
pada pelaku penyebab bencana (perambah 
kawasan lindung) 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan  

 Tidak mengeluarkan IMB ataupun iz in usaha lain 
 

11. Kawasan Hutan Produksi 
 
 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil hutan. 
Kawasan peruntukan hutan produksi 
dimaksudkan untuk menyediakan 
komoditas hasil hutan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk keperluan industri, 
sekaligus untuk melindungi kawasan 
hutan yang ditetapkan sebagai hutan 
lindung dari kerusakan akibat 
pengambilan hasil hutan yang tidak 

 Pemberian kemudahan prosedur perijinan 
penggunaan lahan untuk hutan produksi,  

 Penyediaan infrastruktur pembangunan 
pedesaan yang mendukung hutan produksi,  

 Memberikan bantuan tanaman jenis lokal (local 
species) untuk tanaman industri  

 Memberikan pembagian royalty keuntungan 
dari panen pada setiap akhir daur, yang 
besarnya disepakati dari keuntungan bersih 

 Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi 
terkait peningkatan kualitas lingkungan 

 Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil 
hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti 
aturan pengusahaan hutan yang berlaku 

 Memberikan pina lti bagi pengusaha hutan yang 
tidak mematuhi aturan perundang-undangan 
yang berlaku 
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terkendali 
 

 Ikut sertakan kesempatan bekerja dari mulai 
pembangunan tanaman, pemeliharaan dan 
pemanenan.  

 Memberikan bantuan, fasilitasi, 
dukungan,perlindungan hukum dan subsidi 
kepada masyarakat yang mengembangkan 
hutan produksi 
 

 

 

12. Kawasan Perumahan 
 

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian yang dilengkapi 
dengan prasarana dan sarana 
lingkungan 
 

 Memberikan kemudahan prosedur perizinan 
pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai 
peruntukan 

 Penyediaan sarana dan prasarana permukiman 
 Membangun fasilitas umum dan sosial 
 Memberikan kepastian hukum dan nasehat 

teknis untuk bangunan tahan tehadap bencana 
 Menyiapkan lahan yang aman bagi perumahan 

(kasiba/lisiba) 
 

 Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan rumah/ perumahan yang tidak 
sesuai peruntukan 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
permukiman, fasilitas sosial dan umum bagi 
rumah (ke lompok rumah) yang berada pada 
kawasan rawan bencana 

 

13. Kawasan Perdagangan Dan Jasa. 
 

Kawasan yang diperuntukan untuk 
kegiatan perdagangan dan jasa, 
termasuk pergudangan, yang diharapkan 
mampu mendatangkan keuntungan bagi 
pemiliknya dan memberikan nilai tambah 
pada suatu kawasan perkotaan 
 

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 
fasiltias perdagangan 

 kemudahan untuk mendapat ij in/perpanjangan 
ijin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan 
yang sesuai dengan rencana tata ruang;  

 Penyediaan sarana dan prasarana kawasan 
perdagangan dan jasa 

 Kemudahan memperoleh sambungan listrik, 
PDAM, telekomunikasi 

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kawasan perdagangan dan jasa 

 Keringanan pajak terhadap pembangunan 
kawasan perdagangan dan jasa yang sesuai 
peruntukan lahan 

 kemudahan mendapatkan kredit usaha atau 
kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi 
kawasan 

  jaminan perlindungan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan sewa ruang atau lahan 
 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 

 Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan kawasan perdagangan dan jasa 
yang tidak sesuai peruntukan lahan 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
perdagangan dan jasa 

 Memberikan pinalti bagi pengusaha perdagangan 
dan jasa yang tidak mematuhi aturan 
perundang-undangan yang berlaku 

 tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin 
kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang;  

 pengenaan sanksi terhadap kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.  
 

14. Kawasan Perkantoran  
 

Kawasan yang diperuntukan untuk 
kegiatan perkantoran pemerintahan dan 
swasata. 
 

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 
perkantoran 

 Penyediaan sarana dan prasarana kawasan 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 
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perkantoran 
 Kemudahan memperoleh sambungan listrik, 

PDAM, telekomunikasi 
 Membantu sewa ruang dan urun saham 

terhadap pembangunan kawasan perkantoran 
 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
untuk perkantoran 

 

15. Industri 
 

Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah 
jadi, dan/atau barang jadi menjadi 
barang dengan nilai yang lebih tinggi 
untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industry 
 

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 
industri  yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 

 Penyediaan sarana dan prasarana untuk 
industri 

 Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan 
sesuai dengan fungsi lahan 

 Membantu sewa ruang dan urun saham 
terhadap pembangunan industry 

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kegiatan industri 

 kemudahan untuk mendapat ij in/perpanjangan 
ijin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan 
yang sesuai dengan rencana tata ruang;  

 kemudahan mendapatkan kredit usaha atau 
kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi 
kawasan 

  jaminan perlindungan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan sewa ruang atau lahan 
 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
untuk industri 

 Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan industri yang tidak sesuai 
peruntukan lahan 

 Pembatalan/pembatasan dukungan bila 
pengelolaan indutri menyebabkan polusi dan 
mempengaruhi kelestarian lingkungan 

 tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin 
kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang;  

 pengenaan sanksi terhadap kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.  
 

16. Kawasan Pariwisata 
Di Desa Oro-oro Ombo 

Kawasan dengan luas tertentu yang 
dibangun atau disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan pariwisata atau 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan wisata termasuk pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata serta usaha-
usaha yang terkait di bidang tersebut 
 

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 
fasiltias pendukung pariwisata 

 Penyediaan sarana dan prasarana untuk 
pariwisata 

 Kemudahan memperoleh sambungan listrik, 
PDAM, telekomunikasi 

 Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan 
sesuai dengan fungsi lahan 

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kegiatan industry 
 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 

 Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi terhadap 
pembangunan kawasan industri yang tidak 
sesuai peruntukan lahan dan berada di kawasan 
lindung 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
untuk wisata 

 Pembatalan/pembatasan dukungan bila kawasan 
wisata menyebabkan bencana alam dan 
mempengaruhi kelestarian lingkungan 
 

17. Kawasan Pertanian 
 

Kawasan yang di peruntukan bagi 
kegiatan pertanian yang meliputi 
kawasan pertanian lahan basah, 

 Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan 
infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani 
yang mempertahankan lahan pertanian  

 Pengenaan pajak yang tinggi pada tanah subur 
yang tidak berfungsi lindung dan berada pada 
kawasan pertanian namun tidak diolah 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                   VII - 33 

NO KLASIFIKASI 
PEMANFAATAN RUANG DEFINISI INSENTIF DISINSENTIF 

kawasan pertanian lahan kering, 
kawasan pertanian tanaman 
tahunan/perkebunan, perikanan dan 
peternakan 
 

 Memberikan kemudahan berbagai perizinan 
bagi petani yang memperluas lahan atau tetap 
mempertahankan luas lahan pertanian  

 Menjamin harga produksi pertanian tetap tinggi 
(subsidi) 

 Menyediakan sarana dan prasarana pertanian 
(pembibitan, pemupukan, pendistribusian dan 
pengolahan) 

(produktif) 
 Pengenaa retribusi dan pajak yang tinggi bagi 

bangunan yang didirikan pada areal pertanian 
padi sawah 

 Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk 
yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk 
pertanian, kecuali tidak mengurangi debit dan 
volume air irigasi 

18. Ruang Terbuka Non Hijau 
 

Ruang terbuka di bagian wilayah 
perkotaan yang tidak termasuk dalam 
kategori RTH, berupa lahan yang 
diperkeras atau yang berupa badan air, 
maupun kondisi permukaan tertentu 
yang tidak dapat ditumbuhi tanaman 
atau berpori 
 

 Memberikan kemudahan berbagai perizinan 
untuk pengembangan ruang terbuka non hijau 

 Memberikan pengurangan retribusi terhadap 
bangunan usaha yang menyediakan ruang 
terbuka non hijau 
 

 Pemberian persyaratan khusus untuk 
pengembangan RTNH dalam proses perijinan 
IMB ataupun iz in usaha lain 

 pengenaan pajak/retribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan usaha dan komersial yang tidak 
menyedikan RTNH kota 

19. Ruang Bagi Kegiatan Sektor 
Informal 
 

Sektor yang tidak memiliki status hukum 
dan tidak dilindungi hukum 

 Keringanan retribusi terhadap sector informal 
yang sesuai peruntukan lahan 

 Penyediaan sarana dan prasarana untuk sector 
informal yang sesuai peruntukan lahan 

 Kemudahan memperoleh sambungan listrik, 
dan PDAM 

 Membantu publikasi atau promosi terhadap 
kegiatan sector informal 

 kemudahan mendapatkan kredit usaha atau 
kegiatan ekonomi 

  jaminan perlindungan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan sewa ruang atau lahan 
 

 Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap 
sektorinformal yang tidak sesuai peruntukan 
lahan 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
sector informal yang lokasinya tidak sesuai 
dengan rencana peruntukan lahan 

 Penggusuran dan penertiban terhadap sector 
informal yang mengganggu aktivitas social 
masyarakat 

 tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin 
kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang;  

 pengenaan sanksi terhadap kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.  
 

20. Pelayanan Umum 
 

Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 
dalam lingkungan permukiman 
 

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 
fasilitas Pelayanan umum 

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
fasilitas pelayanan umum 

 Kemudahan memperoleh sambungan listrik, 
PDAM, telekomunikasi 

 Membantu sewa ruang dan urun saham 
terhadap pembangunan kawasan perkantoran 
 
 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai 
dengan fungsi lahan 

 Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 
untuk fasilitas umum 
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21. Kawasan Peruntukan Militer Desa 

Pendem 
 

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk kegiatan pertahanan dan 
keamanan yang terdiri dari kawasan 
latihan militer, kawasan TNI Angkatan 
Darat, kawasan Pangkalan TNI AU, 
kawasan pangkalan TNI Laut.  
 

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
kawasan peruntukan militer 

 

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan 
Bangunan sela in untuk kawasan militer 

 Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain 
yang diperuntukan mendukung kawasan militer. 

 
 
7.4. ARAHAN SANKSI 

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi, yang 

merupakan sa lah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat  

tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan 

peraturan zonasi.  

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administrasi kepada 

pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menajadi acuan pemerintah daerah kota. Arahan 

pengenaan sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan : 

a. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak  

sejalan dengan rencana tata ruang 

b. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan : 

a) hasil pengawasan penataan ruang 

b) tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang. 

c) kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan 

d)  peraturan perundang-undangan sektor terkait. 

Arahan pengenaan sanski administratif dilakukan secara berjenjang da lam : 

a) Peringatan tertulis; 

peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) 

kali.  

b)  penghentian sementara kegiatan: 

 Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.  

2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 

penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. 

3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada 

pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghent ian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan 

segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban. 

4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan 

ruang secara paksa; dan 

5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan 

pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai 

dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya 

dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

c) penghentian sementara pelayanan umum. 

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat  

pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum) 

2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang 

berewenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 

penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-

jenis pelayanan umum yang akan diputus. 
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3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera 

dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus. 

4. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum 

untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penje lasan secukupnya. 

5. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan kepada pelanggar; dan 

6. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan 

untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan 

pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan 

rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

d) penutupan lokasi 

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang 

menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; 

3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; 

4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan 

aparat penertiban dilakukan dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi 

secara paksa; dan 

5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang 

ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk 

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dari ketentuan teknis yang 

berlaku. 

e) pencabutan izin  

pencabutan izin dilakukan mela lui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan iz in oleh pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang 

berwenang menerbitkan surat keputasan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan 

ruang; 

3. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pencabutan izin; 

4. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan 

pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan 

izin. 

5. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan 

pencabutan izin. 

6. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah telah dicabut, 

sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang 

telah dicabut izinnya; dan 

7. Apabila pelanggar mengabaikan perintah  untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang 

telah dicabut iz innya, pajabat yang  berwenang melakukan kegiatan tanpa izin sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

f) pembatalan izin; 

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut  

dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang 

berlaku. 

2. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin,  

agar bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi 

hal-hal akibat pembatalan izin; 

3. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

4. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; 

5. Menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembatalan izin; dan 

6. Memberitahukan kepada pemanfaat raung mengenai status iz in yang telah dibatalkan. 

g) pembongkaran bangunan; 

Pembongkaran bangunan dilakukan mela lui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi 

pembongkaran bangunan; 

3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan  
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4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan 

tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran secara 

paksa. 

h) pemulihan fungsi ruang; 

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus 

dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; 

2. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang 

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 

3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi 

pemulihan fungsi ruang. 

4. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar 

dalam  jangka waktu tertentu. 

5. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; 

6. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan 

fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat  

melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan 

7. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi 

ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh 

pemerintahan atas beban pelanggar dikemudian hari.  

i) Denda adminsitratif; yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan 

pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah 

daerah kota. 

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. 

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya. 

 

 

 

 


