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BUPATI ROKAN HULU 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 
NOMOR : … TAHUN …… 

 

TENTANG 
 

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PASIR PENGARAIAN  

KABUPATEN ROKAN HULU 

TAHUN 2020-2040 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROKAN HULU, 
 

Menimbang: a. bahwa keberadaan  ruang  yang terbatas  dan 
pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap 
pentingnya penataan ruang, memerlukan 

penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, 
efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan 

dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara 
substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-

undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat 
maupun di tingkat regional; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang jo. ketentuan Pasal 4 ayat (3) Huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan Rencana 
Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  
 c. bahwa  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu  telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu  Nomor ... Tahun …… 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu  Tahun ……-……, dan sesuai dengan 
ketentuan Pasal ….. ayat …. telah diamanatkan 
Rencana Tata Ruang Setiap BWP diatur lebih lanjut 
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dalam RDTRK;  
 d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail 

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Rokan 
Hulu  Tahun 2021 – 2041  
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatatra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043);  

 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun I999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten  
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  

 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377);  

 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);  
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 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4846);  

 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4851); 
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

 11. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2009   tentang   
Perlindungan   dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia  
Tahun 2009  Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Rebublik Indonesia Nomor 4966); 
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  

 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038);  
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);  
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang   Nomor   28   

Tahun   2002   tentang   Bangunan   Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);   
 23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  

tentang  Jalan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006  Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160);  
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);  

 28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
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Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 30. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota;  
 31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 
Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2018 Nomor: 10); 

 32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 
Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor: …) 
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Kabupaten Rokan Hulu Sebegai 

Negeri Seribu Suluk (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor: …) 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 

dan 
BUPATI ROKAN HULU 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA DETAIL TATA 

RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH 
PERKOTAAN PASIR  PENGARAIAN  KABUPATEN  ROKAN  

HULU  TAHUN 2020- 2040 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaisatu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan dan memelihara kelangsunganhidupnya.  
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2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

3. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 

ruang.  
4. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 

hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang.  
5. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan 

kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan masyarakat.  
6. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

7. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang.  

9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.  

10. Izin  Pemanfaatan  Ruang  adalah  izin  yang  dipersyaratkan  dalam  
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang.  

12. Struktur ruang adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan 
dicapai sesuai dengan arahan pencapaian ruang sebagaimana 
ditetapkan dalam RTRW kabupaten dan merupakan alasan 

disusunnya RDTR. 
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.  

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.  

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang 
selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah. 
16. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya 

disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK yang 

bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin 
pembangunan.  

17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan 
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 

dalam rencana rinci tata ruang.  
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18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.  
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 

bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis 
kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai 
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang 

bersangkutan.  
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub 

BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan 

terdiri atas beberapa blok. 
21. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis berada dalam 

satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL).  
22. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai 

dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang 

telah ditetapkan.  
23. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau 

berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. 
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 

anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 
aktivitas daratan.  

25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.  

26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan.  

27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman.  
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang 

lain.  

29. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurangkurangnya oleh 
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, 

saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, 
atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan 

memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.  

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

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah


8 
 

31. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 

karakteristik pada zona yang bersangkutan.  
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.  

33. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 

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

34. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan 
gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.  
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah 

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi 
jalan; dihitung dari batas terluarsaluran air kotor (riol) sampai batas 
terluar muka bangunan, berfungsi  sebagai pembatas ruang, atau 

jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 
terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara 
massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan 

tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagaimnya (building line).  
36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

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

37. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah 
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.  

38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT 
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar 
di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat 

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai 
dengan 278 kV.  

39. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS 
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-
ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.  

40. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPAS 
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 
41. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
42. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau  

43. Gubernur adalah Gubernur Riau. 
44. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu.  
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45. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 
46. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.  

 
Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 
 

Pasal 2 

RDTR dan Peraturan Zonasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penerbitan perizinan 
pemanfaatan ruang. 
 

Pasal 3 
RDTR dan Peraturan Zonasi bertujuan untuk mewujudkan 

operasionalisasi RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan dasar 
penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. 

 

Bagian Keempat 
Kedudukan 

 

Pasal 4 

Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi adalah sebagai turunan dari 
RTRW dan menjadi pedoman bagi: 
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

(RPJMD); 
b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 

rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan 

wilayah/ kawasan;  
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;  

d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar 
sektor, antar BWP, dan antar pemangku kepentingan;  

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

f. penataan ruang kawasan prioritas.  
 

Bagian Kelima  
Fungsi dan Manfaat 

 

Pasal 5 
RDTRK dan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai: 

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan 
RTRW; 

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan 
pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; 

c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 

d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan 
e. acuan dalam penyusunan RTBL. 

 

Pasal 6 
RDTRK dan Peraturan Zonasi bermanfaat sebagai: 
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a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan 
lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; 

b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;  
c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah 

sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota 
secara keseluruhan; dan  

d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun 
program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan 

ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.   

 

 
Bagian Keenam  

Jangka Waktu 
 

Pasal 7 

(1) RDTRK dan Peraturan Zonasi berlaku dari tahun 2018 sampai 
dengan tahun 2038 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 

(2) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila: 
a. terjadi perubahan RTRW Kabupaten yang mempengaruhi BWP; 

atau 
b. terjadi dinamika internal Kabupaten yang mempengaruhi 

pemanfaatan ruang secara mendasar, antara lain berkaitan 

dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang 
signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah. 

 
Bagian Ketujuh 

Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan 

 
Pasal 8 

RDTRK dan Peraturan Zonasi disusun dengan pertimbangan: 

a. RTRW Kabupaten belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena 

tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau  
b. RTRW Kabupaten sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang 

perlu disusun RDTR-nya.  
 

Pasal 9 

(1) Lingkup wilayah perencanaan RDTR Kabupaten meliputi batas yang 

ditentukan berdasarkan fungsi-fungsi kawasan, mencakup seluruh 
wilayah daratan kota seluas lebih kurang 9.066,27 (sembilan ribu 
enam puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar beserta ruang 

udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.  
(2) Wilayah RDTR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 



11 
 

a. Sub BWP 1 untuk pendidikan, permukiman, serta   perdagangan 
dan jasa; 

b. Sub BWP 2 untuk pemerintahan, permukiman, perdagangan dan 
jasa, serta kawasan  hijau;  

c. Sub BWP 3 untuk pariwisata dan kawasan hijau; 
d. Sub BWP 4 untuk perdagangan dan jasa, permukiman, dan 

kawasan hijau;  

e. Sub BWP 5 untuk sarana pelayanan umum (bandara), pendidikan, 
perdagangan dan jasa. 

(3) Pembagian Blok  pada  masing-masing sub BWP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi : 
a. Sub BWP 1 mencakup sebagian wilayah Desa Rambah di 

Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Rambah Tengah Hilir di 
Kecamatan Rambah; 

b. Sub BWP 2 mencakup sebagian wilayah Desa Pematang Berangan, 

Desa Babussalam, dan Desa Rambah Tengah Utara di Kecamatan 
Rambah; 

c. Sub BWP 3 mencakup sebagian wilayah Desa Tanjung Belit, Desa 
Sialang Jaya, dan Desa Rambah Tengah di Kecamatan Rambah; 

d. Sub BWP 4 mencakup seluruh wilayah Kelurahan Pasir 

Pengaraian, sebagian wilayah Desa Koto Tinggi, dan Desa Rambah 
Tengah Barat di Kecamatan Rambah;  

e. Sub BWP 5 mencakup sebagian wilayah Desa Rambah Samo Barat 

di Kecamatan Rambah Samo dan sebagian wilayah Desa 
Sukamaju di Kecamatan Rambah; 

(4) Cakupan wilayah perencanaan RDTR adalah sebagaimana tercantum 
pada gambar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB II 

MUATAN RDTR 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 10 

(1)  Muatan RDTR meliputi: 

a. tujuan penataan BWP; 
b. rencana struktur ruang; 
c. rencana pola ruang; 

d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;   
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan 

f. pengendalian pemanfaatan ruang. 
(2) Rincian muatan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kedua 
Tujuan Penataan BWP 
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Pasal 11 

Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
huruf a adalah Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pasir Pengaraian 

Sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dan Kota Suluk. 
 

Pasal 12 

Penataan BWP Pasir Pengaraian berfungsi: 

a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan 
rencana struktur  ruang, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan 
penanganannya, penyusunan ketentuan  pemanfaatan ruang, 

penyusunan peraturan zonasi; dan 

b. untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan 

perkotaan dengan RTRW Kabupaten Rokan Hulu. 

 

Pasal 13 

Penataan BWP Pasir Pengaraian didasarkan pada: 

a. arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten 
Rokan Hulu; 

b. isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, 

dan urgensi penanganan; dan 

c. karakteristik BWP. 

Pasal 14 

BWP Pasir Pengaraian dirumuskan dengan mempertimbangkan: 

a. keseimbangan  dan  keserasian  antarbagian  dari  wilayah kabupaten 
Rokan Hulu; 

b. fungsi dan peran BWP; 

c. potensi investasi; 

d. keunggulan dan daya saing BWP; 

e. kondisi sosial dan lingkungan BWP; 

f. peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; dan 

g. prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. 

 

Bagian Ketiga 
Rencana Struktur Ruang 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 15 
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan 

prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan 

dalam melayani kegiatan skala BWP. 
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Pasal 16 
 

(1) Rencana struktur ruang berfungsi sebagai: 

a. pembentuk sistem pusat pelayanan di dalam BWP; 

b. dasar perletakan  jaringan  serta  rencana  pembangunan  

prasarana dan utilitas dalam BWP sesuai dengan fungsi 

pelayanannya; dan 

c. dasar  rencana  sistem  pergerakan  dan  aksesibilitas  lingkungan 

dalam RTBL dan rencana teknis sektoral. 

(2) Rencana struktur ruang dirumuskan berdasarkan: 

a. rencana  struktur  ruang  wilayah  kabupaten yang  termuat 

dalam RTRW Kabupaten Rokan Hulu; 

b. kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi BWP; dan 

c. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 

 

(3) Rencana struktur ruang dirumuskan dengan kriteria: 

a. memperhatikan rencana struktur ruang BWP lainnya dalam 

wilayah kabupaten/kota; 

b. memperhatikan  rencana  struktur  ruang  kabupaten/kota  

sekitarnya yang berbatasan langsung dengan BWP; 

c. menjamin  keterpaduan  dan  prioritas  pelaksanaan  

pembangunan prasarana dan utilitas pada BWP; 

d. mengakomodasi  kebutuhan  pelayanan  prasarana  dan  utilitas  

BWP termasuk kebutuhan pergerakan manusia dan barang; dan 

e. mempertimbangkan inovasi dan/atau rekayasa teknologi. 

(3) Rencana struktur ruang meliputi: 

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

c. rencana jaringan prasarana.  
 

Paragraf 2 

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 
 

Pasal 17 

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a meliputi: 

a. Pusat Pelayanan Kota, mencakup wilayah Desa Pematang 
Berangan, dengan peruntukan sebagai Kawasan Pemerintahan 
Kabupaten Rokan Hulu, berfungsi sebagai perkantoran 

pemerintahan kabupaten, perumahan kepadatan sedang, dan 
pusat sarana ibadah skala kabupaten.  

b. Sub Pusat Pelayanan Kota, mencakup mencakup wilayah Desa 
Rambah Tengah Utara berfungsi sebagai pusat bisnis BWP Pasir 
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Pengaraian, dengan peruntukan sebagai perdagangan dan jasa 
skala kabupaten, pusat pelayanan kesehatan, dan perumahan 

kepadatan sedang. 
c. Pusat Pelayanan Kecamatan, mencakup wilayah: 

(1) Desa Rambah, berfungsi sebagai perkantoran pemerintahan 
kecamatan, pusat pendidikan skala kabupaten, pusat olahraga 
skala kabupaten, perdagangan dan jasa skala kecamatan, dan 

perumahan kepadatan sedang. 
(2) Kelurahan Pasir Pengaraian, berfungsi sebagai perkantoran 

pemerintahan kecamatan, urban heritage pasar lama, 

perdagangan dan jasa skala kecamatan, perumahan kepadatan 
rendah. 

(3) Desa Rambah Samo Barat, berfungsi sebagai perkantoran 
pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala 
kecamatan, dan perumahan kepadatan rendah. 

d. Pusat Pelayanan Desa, tersebar di seluruh desa di wilayah 
kecamatan,  berfungsi sebagai perkantoran pemerintahan desa, 

perdagangan dan jasa skala desa, dan perumahan kepadatan 
bervariasi sesuai penetapan. 

(2) Rencana Pusat Pelayanan BWP Pasir Pengaraian adalah sesuai 

dengan Lampiran Gambar 1. 
(3) Ukuran luas pada masing-masing Sub BWP pada BWP Pasir 

Pengaraian adalah sesuai dengan Lampiran Tabel 1.  
 

 

Paragraf 3 
Rencana Jaringan Transportasi 

 

Pasal 18 
 

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (4) huruf b meliputi: 

a. Rencana Jaringan Transportasi Darat; dan 
b. Rencana Jaringan Transportasi Udara 

 

Pasal 19 
Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 huruf a mencakup:  

a. pengembangan jalan kolektor primer dan sekunder;  

b. pengembangan jalan lokal primer dan sekunder; 

c. pengembangan transportasi umum; 

d. pengembangan terminal; 

e. pengembangan halte; dan 

f. pengembangan jaringan jalan bagi pejalan kaki. 

 

Pasal 20 
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(1) Pengembangan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf a merupakan pengembangan  jalan yang 

menghubungkan antar kawasan primer.  
(2) Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 huruf a merupakan pengembangan jalan yang 
menghubungkan antar kawasan sekunder. 

(3) Pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor 

Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) 
dilakukan  melalui: 
a. pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan memanfaatkan 

jalan yang telah ada; 

b. apabila jaringan jalan belum ada, direncanakan pembangunan 

jaringan jalan baru dengan memperhatikan wilayah terbangun 

yang dilaluinya, dan sedapat mungkin tidak mengorbankan 

bangunan yang ada; 

c. apabila diperlukan adanya rencana pelebaran jalan ditetapkan 

dengan memperhatikan letak bangunan yang ada; dan 

d. pada ruang-ruang yang dibatasi pengembangannya tidak 

dikembangkan jaringan jalan yang dapat memicu pertumbuhan 

kawasan. 

Pasal 21 

(1) Pengembangan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan 
pengembangan jalan yang melayani penduduk dalam skala lokal 

dengan lebar jalan kurang dari 6,5 m, menjadi penghubung antara 
pusat perumahan penduduk dengan pusat kegiatan skala lokal. 

(2) Pengembangan jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal 
Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) 
dilakukan  melalui: 

a. pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan memanfaatkan 

jalan yang telah ada; 

b. apabila jaringan jalan belum ada, direncanakan pembangunan 

jaringan jalan baru dengan memperhatikan wilayah terbangun 

yang dilaluinya, dan sedapat mungkin tidak mengorbankan 

bangunan yang ada; 

c. apabila diperlukan adanya rencana pelebaran jalan ditetapkan 

dengan memperhatikan letak bangunan yang ada; dan 

d. pada ruang-ruang yang dibatasi pengembangannya tidak 

dikembangkan jaringan jalan yang dapat memicu pertumbuhan 

kawasan. 

Pasal 22 
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(1) Pengembangan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf c dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan 

fasilitas pelayanan untuk pergerakan internal dan eksternal 

masyarakat. 

(2) Pengembangan transportasi umum meliputi: 

a. penyediaan moda transportasi  untuk pergerakan internal 

kawasan dengan angkutan kota dan angkutan desa dengan 

minibus kecil yang memiliki trayek dan rute melintasi seluruh 

jaringan lokal primer dan sekunder yang ada di kawasan, dengan 

perhentian utama pada seluruh halte yang ditetapkan di setiap 

pusat kegiatan. 

b. penyediaan moda transportasi  untuk pergerakan ekternal  

kawasan dengan bus sedang dan bus kecil dengan perhentian 

utama pada seluruh terminal tipe B skala Kabupaten. 

 

Pasal 23 

(1) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf d dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan prasarana 

transportasi jalan raya untuk keperluan menurunkan dan menaikan 

penumpang dan/atau barang, perpindahan intra dan/atau antar 

moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta 

pengawasan pengoperasian kendaraan umum. 

(2) Pengembangan terminal bertujuan untuk mempermudah terjadinya 

pergantian antar moda, terutama antara sistem transportasi bus 

regional, angkutan umum eksternal, dan angkutan umum internal 

(pedesaan).  

(3) Lokasi terminal yang akan di gunakan adalah di Desa Sukamaju 

Kecamatan Rambah dengan mengintegrasikan sistem perpaduan 

moda transportasi. 

Pasal 24 

(1) Pengembangan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e 
dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan prasarana/fasilitas 

transportasi jalan raya berupa tempat menaikan atau menurunkan 
penumpang ke dan dari moda transportasi serta untuk pergantian 
moda transportasi.  

(2) Pengembangan halte dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 
lokasi yang strategis dengan kebutuhan, ketersedianan lahan, dan 
peruntukan lahan yang ada.  

(3) Pengembangan halte diarahkan di pusat perkantoran, pusat 
perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan.  

(3) Pengembangan halte dilakukan melalui pertimbangan aspek: 
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a. letak antar halte diatur berdasarkan jarak jangkauan pejalan kaki 

yaitu kurang lebih 1.000 s.d 1.500 meter. 

b. halte terintegrasi dengan trotoar dan fasilitas penyeberangan.  

c. letak halte cukup jauh dari persimpangan atau tikungan jalan. 

d. bangunan halte harus kokoh, permanen, beratap, serta memiliki 

pandangan yang luas ke dan dari arah datangnya angkutan 

umum. 

e. fasilitas minimal yang harus ada pada tiap halte adalah bangku 

tunggu penumpang, telepon umum, tempat sampah, lampu 

penerangan, serta papan informasi yang berisi jadwal dan rute 

angkutan umum. 

Pasal 25 

(1) Pengembangan jaringan jalan bagi pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi penyediaan dan 
pengembangan jaringan jalan yang dipergunakan oleh pejalan kaki 
atau jaringan pedestrian yang terletak di pinggir jalan.  

(2) Pengembangan jaringan jalan bagi pejalan kaki dilakukan di kawasan 
perdagangan dan jasa, perkantoran dan kawasan pendidikan di 

semua jalan arteri dan jalan kolektor.  
(3) Pengembangan jaringan jalan bagi pejalan kaki dilakukan dengan  

mempertimbangkan kenyamanan pengguna, dirancang dengan 

suasana teduh dengan penanaman tanaman peneduh, serta 
memudahkan  pergerakan pejalan kaki pada waktu siang dan malam 
hari. 

(4) Pengembangan jaringan jalan bagi pejalan kaki mencakup aspek: 
a. ruang pejalan kaki di sisi jalan (sidewalk) merupakan bagian dari 

sistem jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar 

lahan milik bangunan;  

b. ruang pejalan kaki di sisi air (promenade) sebagai ruang pejalan 

kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air; 

c. ruang pejalan kaki di kawasan komersial (arcade) ialah ruang 

pejalan kaki yang berdampingan dengan bangunan pada salah 

satu atau kedua sisinya; 

d. pengembangan arcade berada di zona perdagangan dan jasa deret 

yang berada di kawasan pusat kota serta pusat perdagangan dan 

jasa. 

e. ruang pejalan kaki di RTH (green pathway) dibangun sebagai 

pembatas di antara ruang hijau dan ruang sirkulasi pejalan kaki, 

yang menyediakan satu penyangga dari sirkulasi kendaraan di 

jalan.  

f. Pengembangan green pathway berada di RTH yang diakomodir 

dalam taman kota skala kecamatan. 
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Pasal 26 

(1) Rencana jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 huruf b difokuskan pada peningkatan kapasitas pelayanan 

Bandara Tuanku Tambusai dan jumlah penerbangan dari dan ke 
Pasir Pengaraian. 

(2) Peningkatan jumlah penerbangan, kapasitas pelayanan, serta 
pemanfaatan/penggunaan Bandara Tuanku Tambusai 
dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. 

(3) Pengembangan Bandara Tuanku Tambusai diselaraskan dengan 
pembangunan Terminal Bus, pengembangan jaringan jalan, serta 
pergerakan penumpang dan barang. 

(4) Rencana pengembangan Bandara Tuanku Tambusai tercantum pada 
Lampiran Tabel 2. 

 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 27 

 

Rencana jaringan prasarana. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (4) huruf c meliputi: 
a. rencana jaringan energi/kelistrikan; 
b. rencana jaringan telekomunikasi; 

c. rencana jaringan air minum; 
d. rencana jaringan drainase;  
e. rencana pengelolaan air limbah;  

f. rencana pengelolaan persampahan; dan 
g. rencana prasarana evakuasi bencana.  

 
 

Pasal 28 

(1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan dan  

pengembangan jaringan listrik. 
(2) Rencana jaringan energi/kelistrikan diprioritaskan pada penyediaan 

sambungan baru melalui penyambungan  jaringan yang ada di ke 

wilayah bari mengikuti pengembangan jaringan listrik.  
(3) Pengembangan  jaringan listrik meliputi penentuan lokasi yang 

dilayani, jenis pelayanan, distribusi jaringan dan distribusi gardu. 

 
Pasal 29 

 

(1) Perencanaan sistem energi/kelistrikan dilakukan melalui: 

a. merehabilitasi sistem yang ada, dengan mengurangi jumlah dan 
waktu pemadaman per tahun hingga sekecil mungkin; 

b. peningkatan kualitas tegangan tegangan yang stabil pada titik 

beban; 
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c. efisiensi sistem dengan memperkecil kerugian di saluran tegangan 
tinggi, menengah, dan rendah; 

d. fleksibilitas sistem sehingga mampu menampung penambahan 
beban yang diakibatkan oleh peningkatan penduduk dan 

aktivitasnya; dan 
e. ekonomis dalam arti sistem yang direncanakan secara secara 

ekonomis dan sejauh mungkin memanfaatkan sistem yang telah 

ada. 

(2) Pemenuhan kebutuhan listrik dilakukan dilakukan melalui : 
a. pengembangan Gardu Induk (GI) tegangan  tinggi Pasir Pengaraian 

guna memenuhi kebutuhan listrik penduduk di Desa Rambah 
Tengah Hilir Kecamatan Rambah; 

b. pengembangan Jaringan Tegangan Tinggi 150 KV sebagai jaringan 
transmisi utama dan berfungsi untuk menyalurkan dan 
menggabungkan daya listrik dari GI yang satu ke GI yang lain. 

c. pengembangan Jaringan Tegangan Menengah 20-66 KV sebagai 
jaringan transmisi menengah yang berfungsi untuk menyalurkan 

daya listrik dari GI ke Gardu Distribusi (GD) atau ke industri-
industri dengan jarak pelayanan ideal mencapai 8 km hingga 
maksimum berjarak 12 km. 

d. pembangunan Gardu Distribusi (GD) sebagai penurun tegangan, 
dari tegangan menengah 20-66 KV menjadi tegangan  rendah 380 
V/220 V, untuk  melayani kebutuhan sehari-hari konsumen 

domestik. 
e. pengembangan Jaringan Tegangan Rendah untuk distribusi dari 

GD ke konsumen langsung yang menggunakan sistem distribusi 
radial dengan sistem penyaluran melalui kabel tanah yang 
prioritas pengembangannya dilakukan di pusat pemerintahan, 

serta melalui kabel udara dengan biaya lebih rendah di kawasan 
permukiman penduduk.  

(3) Rencana jaringan listrik tercantum pada Lampiran Tabel 2. 

 
Pasal 30 

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf b bertujuan untuk peningkatan komunikasi dan 
pelayanan di berbagai sektor seperti pemerintahan, sosial-budaya, 

perdagangan, jasa, dan sektor-sektor lainnya. 
(2) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diarahkan pada  
a. peningkatan pemenuhan kebutuhan calon pelanggan telepon 

secara lebih cepat dan efektif; 

b. peningkatan pelayanan pemasangan fasilitas telepon otomatis 
secara merata di kawasan perencanaan yang cenderung 
berkembang cepat, dan 

c. peningkatan jumlah maupun penyebarluasan fasilitas pelayanan 
telekomunikasi umum. 

d. peningkatan jumlah dan mutu prasarana telekomunikasi.  
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e. pemenuhan kebutuhan sambungan telepon untuk 
perorangan/rumah tangga  dan kantor yang dapat dilayani dengan  

sambungan langsung ke Sentral Telepon Otomat (STO) menuju 
Rumah Kabel (RK) atau dengan pelayanan Telepon Non Kabel 

(seluler), dan 
f. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan dukungan  Stasiun 

Transmisi Radio Gelombang Mikro (STRGM) dari Telkom dan 

jaringan telepon seluler. 
 

Pasal 31 

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf c bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, yang 

mencakup aspek kuantitas air, kontinuitas air dan kualitas air. 
(2) Pengembangan jaringan air bersih meliputi: 

a. pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sistem perpipaan 

dengan menggunakan pelayanan jaringan air bersih sentral dan 
system non non-perpipaan menggunakan sungai/sumur 

gali/sumur bor atau sumber air alternatif  lainnya; 
b. pembangunan jaringan perpipaan distribusi air bersih, dengan 

jalur pemasangan mengikuti ruas jalan protokol; 

c. pembangunan sistem pemompaan yang dapat mendistribusikan 
air secara merata keseluruh kawasan perkotaan; 

d. optimasi penggunaan sumber air alternatif ini di luar pelayanan 

PDAM untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam 

penyediaan air bersih; dan  

e. optimasi pemanenan air hujan dengan menggunakan tandon air 

hujan dan embung air hujan. 

 

Pasal 32 

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf d bertujuan untuk peningkatan kualitas jaringan drainase 
pada kawasan terbangun yang ada di kawasan yang 
pertumbuhannya cepat dan merupakan kawasan rawan genangan. 

(2) Pengembangan jaringan drainase meliputi: 
a. peningkatan dan optimalisasi fungsi rainase dan lokasi 

penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan 

prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan 
kinerja saluran; 

b. pembangunan saluran drainase dan lokasi penampungan air baru 
terutama pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang 
diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada; 

c. peningkatan dan pembangunan saluran drainase disertai dengan 
upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan 
lahan di sekitar saluran, serta upaya untuk pemeliharaan dan 

menjaga kebersihan saluran; 
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d. normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir 
(badan air penerima) agar tidak terjadi luapan  sungai 

 
Pasal 33 

(1) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf e bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran 
lingkungan dengan menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi 

dan terapung, menguraikan bahan organic biodegradable, 
meminimalkan bakteri patogen, khususnya terhadap air bersih 

dengan memperhatikan estetika dan lingkungan. 
(2) Pengembangan jaringan air limbah dilakukan dengan pembuatan 

sistem pembuangan air limbah setempat baik dalam bentuk tangki 

septik maupun dalam bentuk sistem pengolahan komunal dalam 
bentuk sanitasi berbasis masyarakat. 

(3) Pengembangan jaringan air limbah dilakukan melalui: 

a. penanganan air limbah domestik (limbah manusia) menggunakan 
sistem septic tank dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan 

yang masih cukup luas dan biaya pembangunan yang tidak terlalu 
mahal (ekonomis), meliputi: 
- Untuk kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan, dan 

kawasan komersil direncanakan menggunakan sistem 
pelayanan septic tank kolektif (off-site sanitation).  

- Untuk kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar 
direncanakan menggunakan sistem septic tank individu (on-site 
sanitation), sedangkan untuk perumahan tipe kecil digunakan 
sistem pelayanan septic tank individu ataupun kolektif 

tergantung kesepakatan dan kemampuan dari masyarakat. 
b. penanganan air limbah non-domestik dan kegiatan lainnya 

menggunakan sistem tercampur yaitu dengan menyatukan air 

limbah (grey water) dan air hujan dalam satu satu saluran.  
 

Pasal 34 

(1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf f bertujuan untuk mengelola sampah untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan. 
(2) Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengumpulan dan 

pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan 

sampah sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) 
Tanjung Belit. 

(3) Sistem pengelolaan sampah pada lokasi  TPA  dilakukan dengan 
sistem sanitary land fill atau open dumping. 

(4) Pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan Sistem 3R yaitu reduce, 
reuse, dan recycle yang dilakukan secara bersama antara pemerintah 
dengan masyarakat dan dapat melibatkan pihak swasta. 

(5) Pengelolaan sampah dilakukan melalui tahap: 
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a. Pemisahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh 

masyarakat mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat 

umum.  

b. Pihak pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana 

persampahan yang memadai seperti; tong sampah, TPS, serta 

sarana dan prasarana angkutan persampahan yang memadai 

sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. 

c. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan 

yang lebih tegas mengenai pembuangan sampah ini, antara lain 

memberikan denda kepada pihak yang membuang sampah 

sembarangan, sistem restribusi sampah, tarif pengelolaan, dll. 

d. Pelaksanaan Program Minimasi yang terdiri dari pengolahan 

sampah organik, daur ulang sampah anorganik, dan pemanfaatan 

jasa pemulung mulai diterapkan. Diharapkan dengan 

melaksanakan program tersebut dapat memunculkan “nilai 

ekonomis sampah” yang secara tidak langsung diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi terjadinya 

pencemaran lingkungan akibat sampah. 

Pasal 35 

(1) Rencana prasarana evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf g bertujuan untuk menyediakan prasarana evakuasi 
bencana untuk membuat setiap individu dapat bersikap dan tidak 
panik saat terjadi bencana. 

(2) Rencana prasarana evakuasi bencana dilakukan dengan: 
a. menyediakan jalur evakuasi bencana berupa arah panah dan 

tanda-tanda lain dapat yang digunakan bagi masyarakat untuk 

berkumpul, memposisikan diri, serta bersikap menyelamatkan diri 
sehingga tidak menjadi korban bencana. 

b. menyediakan tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat 
evakuasi akhir (TEA) yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang 
terkena dampak dengan cepat ketika bencana tersebut tiba, 

berupa lahan terbuka/ lapangan, bangunan milik pemerintah 
daerah, dan gedung badan-badan sodial-keagamaan. 

c. menyediakan tempat evakuasi akhir (TEA) berupa 
ruang/bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan 
penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati 

untuk jangka waktu tertentu. 
 

Bagian Keempat 

Rencana Pola Ruang 
Paragraf 1 

Umum  
 

Pasal 36 
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Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 
merupakan rencana distribusi zona pada BWP yang akan diatur sesuai 

dengan fungsi dan peruntukannya. 
 

Pasal 37 

(1) Rencana pola ruang berfungsi sebagai: 
a. alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial budaya, ekonomi, 

serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP; 
b. dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang; 
c. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis lainnya; dan 

d. dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.  
(2) Rencana pola ruang diselenggarakan: 

a. mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam 
RTRW kabupaten; 

b. mengacu pada konsep ruang;  

c. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup dan infrastruktur dalam BWP; 

d. memperkirakan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan 
sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan; 

e. mempertimbangkan ketersediaan ruang yang ada;  

f. memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang 
berbatasan; 

g. memperhatikan   mitigasi   dan   adaptasi   bencana   pada   BWP,   

termasuk   dampak perubahan iklim; dan 
h. menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat. 
 

Paragraf 2 

Klasifikasi Zona 
 

Pasal 38 

Rencana pola ruang terdiri Klasifikasi Zona, yaitu: 
a. zona lindung; dan  

b. zona budidaya. 
 

Pasal 39 

(1) Rencana  pola ruang zona lindung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf a  meliputi zona: 

a. perlindungan setempat (PS); 
b. ruang terbuka hijau (RTH); 
c. konservasi (KS); dan 

d. rawan bencana alam (RB). 
(2) Rencana zona pelindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a meliputi sub zona: 

a. lindung sempadan sungai (SS); 
b. lindung sekitar danau atau waduk (DW); dan 

c. lindung mata air (MA). 



24 
 

(3) Rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b meliputi sub zona: 

a. hutan kota (RTH-1);  
b. taman kota (RTH-2); 

c. taman kecamatan (RTH-3);  
d. taman desa/kelurahan (RTH-4); dan 
e. pemakaman (RTH-7) 

(4) Rencana zona konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c 
meliputi sub zona: 
a. cagar budaya (KS-6); dan  

b. kebun raya (KS-7) 

(5) Rencana zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf d meliputi sub zona rawan bencana banjir (RB-1). 
(6) Klasifikasi zona dan sub zona lindung tercantum dalam Lampiran 2.  

 
Pasal 40 

(1) Rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

huruf b meliputi zona: 
a. perumahan (R);  
b. perdagangan dan jasa (K)  

c. perkantoran (KT);  
d. sarana pelayanan umum (SPU); 

e. peruntukan lainnya (PL); dan 
f. campuran (C) 

(2) Rencana zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi sub zona: 
a. kepadatan sedang (R-3), dan  

b. kepadatan rendah (R-4) 
(3) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi sub zona: 

a. skala kota (K-1); 

b. skala BWP (K-2); dan 

c. skala sub BWP (K-3). 

(4) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi sub zona perkantoran (K) 

(5) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi sub zona: 
a. skala kota (SPU-1); 

b. skala kecamatan (SPU-2); dan 
c. skala keluarahan/desa (SPU-3). 

(6) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d meliputi sub zona: 
a. pertanian (PL-1); 
b. pertambangan (PL-2); 

c. Ruang Terbuka Hijau (PL-3); 
d. Tempat Evakuasi Sementara (PL-4); 
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e. Tempat Evakuasi Akhir (PL-5); 
f. UMKM dan sektor informal (PL-6); 

g. pertahanan kemanan (PL-7); 
h. IPAL (PL-8); 

i. pembangkit listrik (PL-9); 
j. pergudangan (PL-10); dan 
k. pariwisata (PL-11). 

(7) Rencana zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f  
meliputi sub zona: 
a. perumahan dan perdagangan-jasa (ruko) (C-1); 

b. rumah dan perkantoran (rukan) (C-2); dan 
c. perkantoran dan perdagangan jasa (kanto) (C-3). 

(8) Klasifikasi zona dan sub zona budidaya tercantum dalam Lampiran 3.  
 

Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang Zona Lindung  
 

Pasal 41 
(1) Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf 

a bertujuan memberikan perlindungan terhadap kelestarian 

lingkungan dan mempertahankan pengadaan sumber air baku 
(fungsi hidrologis) dan diharapkan dapat menjaga iklim mikro serta 
mempertahankan keindahan lingkungan. 

(2) Rencana zona lindung meliputi: 
a. zona perlindungan setempat (PS); 

b. zona ruang terbuka hijau (RTH); 
c. zona konservasi (KS); dan 
d. zona rawan bencana alam (RB). 

 
Pasal 42 

(1) Rencana zona perlindungan setempat bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan mempertahankan 
pengadaan sumber air baku (fungsi hidrologis) dan diharapkan dapat 

menjaga iklim mikro serta mempertahankan keindahan lingkungan 
setempat. 

(2) Rencana zona perlindungan setempat meliputi sub zona: 

a. lindung sempadan sungai (SS); 
b. lindung sekitar danau atau waduk (DW); dan 

c. lindung sekitar mata air (MA). 
 

Pasal 43 

(1) Rencana sub zona lindung sempadan sungai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf a bertujuan untuk melindungi sungai dari 
kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air 

sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan 
aliran sungai.  

(2) Rencana sub zona lindung sempadan sungai meliputi: 
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a. sempadan Sungai Batanglubuh; 

b. sempadan Sungai Pawan; 

c. sempadan Sungai Onak; 

d. sempadan Sungai Kaiti; 

e. sempadan Sungai Batangsama; dan 

f. sempadan Sungai Batangkayu. 

(3) Rencana sub zona lindung sempadan sungai meliputi: 

a. sungai bertanggul; dan 

b. sungai tidak bertanggul. 

(4) Rencana sub zona sungai bertanggul meliputi: 

a. sungai bertanggung di dalam  kawasan perkotaan; dan  

b.  sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan 

b. Rencana sub zona sungai tidak bertanggul meliputi: 

a. di dalam  kawasan perkotaan; dan  

b. di luar kawasan perkotaan. 

Pasal 44 

(1) Rencana pola ruang sub zona lindung sempadan sungai bertanggul di 

dalam  kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (4) huruf a ditetapkan garis sempadan pagar sebesar 3 m (tiga 

meter) dan garis sempadan bangunannya sebesar 8 m (delapan 

meter) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

(2) Rencana pola ruang sub zona lindung sempadan sungai bertanggul di 

luar   kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (4) huruf b ditetapkan garis sempadan pagar sebesar 5 m (lima 

meter) dan garis sempadan bangunannya sebesar 10 m (sepuluh 

meter) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

 

Pasal 45 

(1) Rencana pola ruang sub zona lindung sempadan sungai tidak 

bertanggul di dalam  kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a ditetapkan: 

a. sungai yang kedalamannnya kurang dari 3 m (tiga meter), garis 

sempadan pagar sebesar 10 m (sepuluh meter) dan garis 

sempadan bangunannya sebesar 15 m (lima belas meter) diukur 

dari tepi sungai; 

b. sungai yang kedalamannnya 3-20 m (tiga sampai dua puluh 

meter), garis sempadan pagar sebesar 15 m (lima belas meter) dan 

garis sempadan bangunannya sebesar 20 m (dua puluh meter) 

diukur dari tepi sungai; dan 

c. sungai yang kedalamannnya lebih dari 20 m (dua puluh meter), 

garis sempadan pagar sebesar 30 m (tiga puluh meter) dan garis 
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sempadan bangunannya sebesar 35 m (tiga puluh lima meter) 

diukur dari tepi sungai. 

(2) Rencana pola ruang sub zona lindung sempadan sungai tidak 

bertanggul di luar  kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (5) huruf b ditetapkan: 

a. sungai kecil garis sempadan pagar dan garis sempadan 

bangunannya sebesar 50 m (lima puluh meter) diukur dari tepi 

sungai; dan 

c. sungai besar garis sempadan pagar dan garis sempadan 

bangunannya sebesar 100 m (seratus meter) diukur dari tepi 

sungai. 

 
Pasal 46 

(1) Rencana pola ruang sub zona lindung sekitar danau atau waduk  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bertujuan untuk 
melindungi dan mengendalikan sumber daya yang ada pada danau 

atau waduk sesuai dengan tujuannya, yaitu: 
a. terlindunginya fungsi danau atau waduk agar tidak terganggu oleh 

aktivitas yang berkembang di sekitarnya. 

b. terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai 

manfaat sumber daya yang ada di danau atau waduk agar dapat 

memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian 

fungsi danau atau waduk. 

c. dibatasinya daya rusak air danau dan atau waduk terhadap 

lingkungannya. 

(2) Pengaturan pemanfaatan ruang sekitar danau atau waduk meliputi: 
a. garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling 

sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi 
yang pernah terjadi.  

b. muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan 
danau.  

c. badan danau merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air. 

 
Pasal 47 

(1) Rencana pola ruang sub zona lindung sekitar mata air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertujuan untuk melindungi mata 
air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan 

kondisi fisik kawasan sekitarnya. 
(9) Pengaturan pola ruang sub zona sekitar mata air meliputi: 

a. garis sempadan pagar terhadap mata air adalah 200 m (dua ratus 

meter) di sekitar mata air; dan 

b. garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 200 m (dua 

ratus meter) di sekitar mata air. 

(3) Rencana pemanfaatan ruang sekitar mata air meliputi: 

a. kegiatan pariwisata; 
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b. taman rekreasi; dan/atau 

c. pengembangan sebagai Ruang Terbuka Hijau. 

 

Pasal 48 
(1) Rencana pola ruang zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat (2) huruf b dimaksudkan menciptakan ruang-ruang terbuka 

kota berupa  areal/kawasan dalam bentuk area memanjang/jalur 
yang  penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan.  

(2) Rencana zona RTH bertujuan untuk: 
a. menambah nilai estetika lingkungan, yang dilakukan di sekitar 

kawasan permukiman/bangunan terbangun lainnya seperti 

fasilitas perkantoran, dan fasilitas pendidikan;  

b. mengurangi polusi, peneduh dan membantu mengarahkan 

pandangan, yang dilakukan rencanakan di sepanjang jaringan 

jalan, khususnya jaringan jalan utama.  

(3) Rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b meliputi sub zona: 

a. hutan kota (RTH-1);  
b. taman kota (RTH-2); 
c. taman kecamatan (RTH-3);  

d. taman desa/kelurahan (RTH-4); dan 
e. pemakaman (RTH-7) 

 
Pasal 49 

(1) Rencana pola ruang sub zona hutan kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk menyediakan 

ruang terbuka hijau kota yang direncanakan atas dasar 

memanfaatkan hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah 

Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh 

pejabat yang berwenang. 

(2) Rencana pola ruang zona hutan kota bertujuan untuk memperbaiki 

dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, 

menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, 

serta mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman 

hayati. 

(3) Kawasan sub zona hutan kota dimanfaatkan sebagai kawasan wisata 

minat khusus yaitu penelitian dan pendidikan (research and 

development). 

(4) Rencana sub zona hutan kota di BWP Pasir Pengaraian berlokasi di 

sekitar Kawasan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu di Pematang 

Berangan dan Rambah Tengah Hilir yang luasnya sebesar 42,42 Ha. 
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Pasal 50 

(1) Rencana pola ruang sub zona taman kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk menyediakan 

terhadap lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai 

sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan 

untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. 

(2) Rencana pola ruang sub zona taman kota bertujuan: 

a. menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediakan kolam retensi; 

b. menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan 

di kawasan perkotaan;  

c. menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala 

kota;  

d. menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana; dan 

e. menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung 

pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 

(3) Rencana sub zona taman taman kota ditetapkan dengan kriteria: 

a. tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediakan kolam retensi; 

b. tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di 

kawasan perkotaan;  

c. tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota;  

d. tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana; 

e. tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota;  

f. tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi 

keanekaragaman hayati; 

g. taman dapat berbentuk RRTH; 

h. luas taman minimal 0,3 m per penduduk RW, dengan luas 

minimal 144.000 m2; 

i. dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, 

dankompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90% dengan 

fasilitas yang terbuka untuk umum; dan 

j. jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak 

yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi 

sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar 

kegiatan. 

(4) Rencana sub zona taman kota di BWP Pasir Pengaraian berlokasi di: 

a. Taman Kehayatian di Rambah Tengah Utara seluas 8,03 Ha; 
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b. Taman Kota Pematang Baih di Pematang Berangan seluas 6,05 

Ha; dan 

c. Taman Kota di Kelurahan Pasir Pengaraian seluas 1,42 Ha. 

 

 

Pasal 51 

(1) Rencana pola ruang sub zona taman kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk 

menyediakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai 

sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan 

untuk melayani penduduk satu kecamatan. 

(2) Rencana sub zona taman kecamatan bertujuan:  

a. menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediakan kolam retensi 

b. menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan 

di kawasan perkotaan  

c. menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala 

kecamatan 

d. menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana 

e. menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung 

pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 

(3) Rencana sub zona taman kecamatan ditetapkan dengan kriteria: 

a. tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediakan kolam retensi  

b. tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di 

kawasan perkotaan  

c. tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala 

kecamatan   

d. tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana tersedianya ruang untuk melestarikan 

dan melindungi keanekaragaman hayati 

e. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan 

luas taman minimal 0,2 m per penduduk RW, dengan luas 

minimal 24.000 m2  

f. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 

80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 

diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. 

g. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga 

terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis 

pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 100 
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(lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 

untuk jenis taman pasif. 

(4) Rencana sub zona taman kecamatan kecamatan di BWP Pasir 

Pengaraian berlokasi di: 

a. Kecamatan Rambah seluas 6,13 Ha; 

b. Kecamatan Babusalam seluas 9,29 Ha; dan 

c. Kelurahan Pasir Pengaraian seluas 0,63 Ha. 

 

Pasal 52 

(1) Rencana sub zona taman desa/kelurahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (3)  huruf d dimaksudkan untuk menyediakan 

lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana 

kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk 

melayani penduduk satu desa/kelurahan. 

(2) Rencana sub zona taman desa/kelurahan bertujuan: 

a. menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediakan kolam retensi 

b. menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan 

di kawasan perkotaan  

c. menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala 

kelurahan 

d. menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana 

e. menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung 

pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. 

(3) Rencana sub zona taman kecamatan ditetapkan dengan kriteria: 

a. tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian 

tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di 

kawasan perkotaan  

b. tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala 

desa/kelurahan   

c. tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif 

mitigasi/evakuasi bencana 

d. tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi 

keanekaragaman hayati 

e. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan 

luas taman minimal 0,3 m per penduduk RW, dengan luas 

minimal 9.000 m2  

f. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 

80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 

diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. 
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g. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga 

terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis 

pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 

(lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 

untuk jenis taman pasif. 

(4) Pengembangan taman kelurahan di BWP Pasir Pengaraian berlokasi 

di seluruh desa/kelurahan yang ada di BWP Pasir Pengaraian dengan 

luas keseluruhan sebesar 59,56 Ha. 

 

Pasal 53 

(1) Rencana sub zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk menyediakan lahan terbuka 

yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.  

(2) Rencana sub zona pemakaman dilakukan dengan mengoptimalkan 

makam-makam desa yang sudah ada saat ini yang tersebar di 

seluruh wilayah dan juga Tempat Pemakaman Umum dengan luas 

keseluruhan sebesar 17,87 Ha. Dengan demikian pengembangannya 

disesuaikan dengan kebutuhan.  

(3) Rencana sub zona pemakaman dilakukan sesuai peraturan yang 

berlaku: 

a. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ 

perkerasan; dan 

b. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan 

minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan 

vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. 

 

Pasal 54 
(1) Rencana pola ruang zona konservasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  41 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mengembangkan 

kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah 

yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Rencana zona konservasi bertujuan untuk melindungi atau 

melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu 

pengetahuandari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan 

alam dan manusia. 

(3) Rencana zona konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c  

meliputi sub zona: 

a. cagar budaya; dan  

b. kebun raya. 

Pasal 55 
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(1) Rencana pola ruang sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dimaksukan untuk menyediakan 

kawasan yang diperuntukkan  bagi kegiatan yang bertujuan untuk 

melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

(2) Rencana pola ruang sub zona cagar budaya bertujuan untuk 

melindungi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen 

nasional dan keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk 

ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh 

kegiatan alam dan manusia. 

(3) Rencana zona cagar budaya meliputi: 

a. Situs Cagar Budaya Makam Raja-Raja Rambah; 

b. Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (Kantor Controleur);  

c. Sekolah Belanda (SDN 001 Rambah) 

 

Pasal 56 

(1) Rencana pola ruang sub zona Kebun Raya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dimakuskan untuk menyediakan 

kawasan konservasi tumbuhan ex situ  yang memiliki koleksi 

tumbuhan terdokumentasi  dan  ditata  berdasarkan  pola  klasifikasi 

taksonomi,  bioregion, tematik, atau kombinasi dari  pola-pola  

tersebut  untuk  tujuan  kegiatan  konservasi, penelitian, pendidikan, 

wisata, dan jasa lingkungan. 

(2) Rencana zona Kebun Raya dilakukan dengan memanfaatkan ruang 

terbuka hijau kota di kawasan daerah aliran Sungai Batanglubuh 

sebagai kawasan rawan bencana untuk ditanami berbagai tanaman 

hutan basah Sumatera menjadi kawasan wisata minat khusus yaitu 

penelitian dan pendidikan (research and development). 

(3) Rencana zona Kebun Raya disesuaikan dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia, yang telah 

menetapkan  cakupan wilayah ekoregion berdasarkan pembagian 

wilayah administratif di Indonesia  dan Kabupaten Rokan Hulu 

termasuk dalam pengembangan ekoregion Hutan Hujan Pamah 

Sumatera dan Hutan Rawa Gambut Sumatera. 

(4) Zona Kebun Raya Raya Pasir Pengaraian ini berada di Pematang 

Berangan dengan luas 154,99 Ha. 

 

Pasal 57 
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(1) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (4) huruf d bertujuan untuk melindungi atau kawasan rawan 

bencana alam. 
(4) Rencana zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf d meliputi sub zona rawan bencana banjir sekitar DAS Batang 

Lubuh.  

(2) Rencana pola ruang zona lindung rawan bencana banjir dilakukan 
dengan pengaturan: 

a. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan 

rawan bencana; 

b. pengendalian kegiatan budidaya yang berdasar pada kawasan 

rawan bencana; 

c. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana; 

d. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana; 

e. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat 

evakuasi; dan 

f. penggunaan teknologi tepat guna untuk bangunan yang sudah 

berada di lokasi rawan bencana namun belum dapat direlokasi. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang Zona Budidaya  

 
Pasal 58 

(1) Rencana pola ruang zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 huruf b bertujuan bertujuan untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna sumberdaya serta untuk pemenuhan kebutuhan 

akan ruang budidaya, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan 
kelestarian lingkungan hidup. 

(2) Rencana pola ruang zona budidaya ditetapkan: 

a. fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya buatan; 
b. dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan 

pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi 

sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi 
pemanfaatannya; dan  

c. didasarkan pada kesesuaian lahan dan mempertimbangkan aspek 

ekonomis, serta kebijaksanaan secara nasional atau daerah sesuai 
prioritasnya 

(3) Rencana zona budidaya meliputi zona: 
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a. perumahan;  
g. perdagangan dan jasa; 

h. perkantoran;  
i. sarana pelayanan umum; 

j. peruntukan lainnya; dan 
k. campuran. 

 

Pasal 59 
(1) Rencana pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (3) huruf a bertujuan: 

a. menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan 
kepadatan yang bervariasi;  

b. mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong 
penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; dan  

c. merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan 

masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan 
untuk masa yang akan datang, sesuai kebutuhannya dapat 

termasuk penyediaan ruang hunian seperti rumah singgah, rumah 
sosial, rumah sederhana sehat, lingkungan kampung dan 
perumahan adat/tradisional. 

(2) Rencana pola ruang zona perumahan meliputi sub zona: 
a. perumahan kepadatan sedang; dan  
b. perumahan kepadatan rendah. 

 
Pasal 60 

(1) Rencana pola ruang sub zona perumahan kepadatan sedang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dilakukan 
dengan memfungsikan zona budidaya sebagai tempat tinggal atau 

hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 

(2) Sub zona perumahan kepadatan sedang didukung dengan fasilitas 

taman kota, lapangan olah raga, fasilitas peribadatan, serta fasilitas 
sosial-balai warga.  

(3) Luas zona permukiman kepadatan sedang adalah 1.535,69 Ha. 
 

Pasal 61 

(1) Rencana pola ruang zona permukiman kepadatan rendah  
sebagaimana dimaksud 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan 

memfungsikan untuk zona budidaya sebagai tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan 
rumah dengan luas lahan. 

(2) Sub zona perumahan kepadatan rendah didukung dengan fasilitas 
taman lingkungan, balai pertemuan warga, peribadatan, kesehatan, 
serta pendidikan pada usia dini. 

(3) Luas zona permukiman kepadatan sedang adalah 2.621,85Ha.  
 

Pasal 62 
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(1) Pembangunan perumahan pada zona perumahan wajib  mewujudkan  
konsep perumahan  dengan  hunian  berimbang.   

(2) Perumahan pada zona permukiman wajib dibangun secara berimbang 
antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah 

dengan komposisi jumlah  dan  tipe  rumah  dilakukan  dengan 
komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana 3 : menengah 2 : mewah 1). 

 

Pasal 63 
(1) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk 

mengatur peruntukan ruang untuk pengembangan kegiatan usaha 
yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta 

tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial 
pendukungnya.  

(2) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa bertujuan:  

a. menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan 

pelayanan masyarakat 

b. menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota  

c. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang, dan rendah dan 

akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi 

d. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang 

kota melalui pengembangan bangunan-bangunan tunggal 

e. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah 

tingkat nasional, regional, dan kota 

f. jalan akses minimum adalah jalan kolektor 

g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 

(3) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa berada di wilayah 
CBD Pasar Modern dan Kawasan Pasar Lama, serta dan kawasan-
kawasan komersial lainnya di seluruh wilayah BWP. 

(4) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa juga dilakukan pada 
koridor jalan utama wilayah perencanaan, serta pada koridor jalan 

lingkungan dan rencana jalan lingkar luar.  
(5) Fungsi perdagangan dan jasa yang dikembangkan pada zona zona 

perdagangan dan jasa adalah fasilitas dengan skala kota seperti pom 

bensin, hotel, rumah makan/restoran.  
(6) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa meliputi sub zona: 

a. skala kota; 

b. skala BWP; dan 

c. skala sub BWP. 

 

Pasal 64 

(1) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a bertujuan 
untuk mengatur peruntukan ruang untuk melayani kebutuhan 
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perdagangan dan jasa masyarakat Pasir Pengaraian dan melayani 
masyarakat di daerah lain.  

(2) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota 
berada di wilayah perencanaan yaitu CBD sepanjang koridor Jalan 

Tuanku Tambusai yang ditandai dengan terdapat Pasar Modern. 
(3) Kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan tersebut berupa 

perdagangan skala besar (grosir), toko elektronik, bank, apotik, 

minimarket, pertokoan.  
(4) Luas sub zona perdagangan jasa skala kota di BWP Pasir Pengaraian 

seluas 71,78 Ha yang terpusat di Sub BWP 2. 

 
Pasal 65 

(1) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b bertujuan 
mengatur peruntukan ruang untuk melayani kebutuhan 

perdagangan dan/jasa tempat bekerja, tempat berusaha dengan 
skala pelayanan  BWP.  

(2) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP  
berada di wilayah Kawasan perdagangan sekitar Pasar Lama, 
Kelurahan Pasir Pengaraian merupakan kawasan perdagangan dan 

jasa skala sub BWP. 
(3) Zona perdagangan jasa skala BWP di BWP Pasir Pengaraian seluas 

70,30 Ha, di Sub BWP 4 sekitar Pasar Lama Pasir Pengaraian seluas 

11,53 Ha, di Koto Tinggi seluas 44,57 Ha,  serta di Sub BWP 5 
tepatnya di Desa Suka Maju seluas 14,20 Ha. 

 
Pasal 66 

(1) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b bertujuan 
mengatur peruntukan ruang untuk melayani kebutuhan 
perdagangan dan/jasa tempat bekerja, dan tempat berusaha dengan 

skala pelayanan  masing-masing sub BWP.  
(2) Rencana pola ruang sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP  

berada di di Sub BWP 1, Sub BWP 3, dan Sub BWP 5. 
(3) Zona perdagangan jasa skala Sub BWP berada di Sub BWP 1 (Pasar 

Boter dan  Simpang Kumu), di Sub BWP 3 (Rambah Tengah Hulu dan 

Tanjung Belit), serta di Sub BWP 5 (Rambah Samo Barat dan 
Sukamaju) dengan luas secara keseluruhan 159,02 Ha. 

 
Pasal 67 

(1) Rencana pola ruang zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mengatur peruntukan 
ruang pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat 
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas 

umum/sosial pendukungnya. 
(2) Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa bertujuan:  
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a. tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah 

berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; 

b. tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan 

dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang 

produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan 

c. tersedianya ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, 

terutama untuk melayani kegiatankegiatan perkantoran, yang 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

(3) Jenis perkantoran yang dikembangkan meliputi: 
a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, 

kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan); dan 

b. kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada 

tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, 

dan sebagainya 

(4) Rencana pola ruang zona perkantoran diatur: 

a. untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas 

minimum adalah jalan kolektor untuk pemerintah tingkat 

kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan 

lingkungan utama  

b. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah 

dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi 

c. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang 

kota melalui pengembangan bangunan-bangunan tunggal 

d. skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan 

regional dan kota  

e. jalan akses minimum adalah jalan kolektor 

f. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 

(5) Zona perkantoran di BWP Pasir Pengaraian adalah Kawasan 

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Sub BWP 2 
(Pematang Berangan) serta perkantoran pemerintahan tingkat 

kecamatan dan desa yang tersebar di seluruh wilayah. 
(6) Luas keseluruhan zona perkantoran di BWP Pasir Pengaraian adalah 

63,47 Ha. 

 
Pasal 68 

(1) Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d bertujuan untuk mengatur 
peruntukan ruang guna pelayanan kebutuhan fasilitas umum dan 

sosial dapat dilakukan secara maksimal.  
(2) Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum meliputi 

penyediaan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, 

peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan 
penduduk skala kota, skala kecamatan dan skala keluruhan. 
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(3) Rencana fasilitas pelayanan di wilayah perencanaan yang utama 
adalah: fasilitas olah raga berupa stadion dan fasilitas pendidikan di 

sekitar kawasan pendidikan Universitas Pasir Pengaraian. 
(4) Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum meliputi 

peningkatan: 
a. fasilitas pelayanan skala kecamatan, sekurang-kurangnya berupa 

SMP,  Puskesmas, BKIA/RB, dan Perpustakaan Kecamatan;  

b. fasilitas pelayanan skala desa, sekurang-kurangnya berupa SD  

yang tersebar di seluruh wilayah BWP; dan  

c. fasilitas peribadatan berupa mushola dan langgar/surau suluk 

yang berada menyebar di seluruh wilayah BWP. 

(5) Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub zona: 

a. skala kota; 
b. skala kecamatan; dan 
c. skala keluarahan/desa. 

 
Pasal 69 

(1) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a bertujuan 
untuk mengatur  peruntukan ruang bagian dari kawasan budidaya 

yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota sesuai 
dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan 
jumlah penduduk. 

(2) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kota 
menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, 

peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan 
penduduk skala kota. 

(3) Luasan pengembangan sub zona sarana pelayanan umum skala kota 

sebesar 366,64 Ha. 
 

Pasal 70 
(1) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala 

kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b 

bertujuan untuk mengatur  peruntukan ruang bagian dari kawasan 
budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala 
kecamatan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan yang 

disesuaikan dengan jumlah penduduk. 
(2) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala 

kecamatan menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, 
olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk 
kebutuhan penduduk skala kota. 

(3) Luasan pengembangan sub zona sarana pelayanan umum skala kota 
sebesar 161,65 Ha. 

 

Pasal 71 
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(4) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala 
kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) 

huruf c bertujuan untuk mengatur  peruntukan ruang bagian dari 
kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk 

skala kelurahan/desa sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan 
yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 

(5) Rencana pola ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kota 

menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, 
peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan 
penduduk skala kota. 

(6) Luasan pengembangan sub zona sarana pelayanan umum skala kota 
sebesar 204,82 Ha. 

 
Pasal 72 

(1) Rencana pola ruang zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e dimaksudkan mengatur peruntukan 
ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di 

daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan 
peruntukan-peruntukan lainnya. 

(2) Rencana pola ruang zona peruntukan lainnya bertujuan: 

a. menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di 

daerah tertentu seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, 

dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan 

masyarakat di daerah tersebut; 

b. mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat 

meningkatkan produktifitas daerah, untuk BWP Pasir Pengaraian 

sektor basisnya adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. 

(3) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d meliputi sub zona: 
a. pertanian (PL-1); 

b. pertambangan (PL-2); 
c. Ruang Terbuka Non Hijau (PL-3); 
d. Tempat Evakuasi Sementara (PL-4); 

e. Tempat Evakuasi Akhir (PL-5); 
f. UMKM dan sektor informal (PL-6); 

g. pertahanan kemanan (PL-7); 
h. IPAL (PL-8); 
i. pembangkit listrik (PL-9); 

j. pergudangan (PL-10); dan 
k. pariwisata (PL-11). 

 
Pasal 73 

(1) Rencana pola ruang sub zona pertanian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk mengatur 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan 
yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman 



41 
 

tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan 
hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. 

(2) Rencana pola ruang sub zona pertanian bertujuan tersedianya lahan 
untuk:  

a. menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil 
peternakan, dan hasil perikanan  

b. sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya  

c. membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat 
(3) Kriteria perencanaan peruntukan pertanian: 

a. ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian 

basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman 
pangan maupun palawija 

b. ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan 
basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik 
ekonomi, ekologi maupun sosial  

c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis 
tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok 

tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman 
serta tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu 
kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budi Daya Tanaman Peruntukan Perkebunan, peternakan, 
perikanan 

d. tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah 

yang dihasilkan  pada lingkungan dengan kepadatan rendah 
e. memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan 

air untuk usaha peternakan; serta penertiban dan keseimbangan 
tanah untuk ternak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. 
(4) Sektor pertanian yang dikembangkan meliputi perkebunan kelapa 

sawit dan karet, tambak, palawija, dan peternakan. 

(5) Luas pengembangan sub zona pertanian sebesar 3.497,33 Ha yang 
tersebar di seluruh desa yang ada di BWP Pasir Pengaraian. 

 

Pasal 74 
(1) Rencana pola ruang sub zona pertambangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk mengatur 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan 

pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.  
(2) Rencana pola ruang sub zona pertambangan di BWP Pasir Pengaraian 

hanya golongan C dengan luasan sebesar 1,82 Ha di Desa Tanjung 

Belit Sub BWP 3. 
 

Pasal 75 

(1) Rencana pola ruang sub zona Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk 

mengatur peruntukan ruang bagian dari kawasan budidaya berupa 
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ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak 
termasuk dalam kategori RTH. 

(2) Rencana pola ruang sub zona Ruang Terbuka Non Hijau berupa 
lahan yang diperkeras maupun berupa badan air yang juga memiliki 

fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat. 
(3) Rencana pola ruang sub zona Ruang Terbuka Non Hijau bertujuan 

tersedianya lahan untuk:  

a. wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah 
kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik  

b. pengungkapan ekspresi budaya atau kultur lokal media 

komunikasi warga kota  
c. tempat olahraga dan rekreasi  

d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 
mempelajari alam 

(4) Ruang Terbuka Non Hijau yang dikembangkan di BWP Pasir 

Pengaraian terletak di Pematang Berangan, Rambah Tengah Utara 
dan Rambah Samo Barat dengan luas keseluruhan sebesar 25,98 Ha. 

 
Pasal 76 

(1) Rencana pola ruang sub zona Tempat Evakuasi Sementara  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d dimaksudkan 
untuk mengatur peruntukan ruang penyelamatan diri (escape 
building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) 
penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi 
Akhir (TEA). 

(2) Rencana pola ruang sub zona Tempat Evakuasi Sementara  bertujuan 
menyediakan ruang untuk menampung pengungsi sementara ketika 

terjadi bencana sebelum mendapat arahan lebih lanjut. 
(3) Kriteria pengembangan sub zona Tempat Evakuasi Sementara: 

a. memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 menit 

b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 meter dari pusat 
permukiman atau aktivitas masyarakat 

c. jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, 

lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir. 
(4) Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara di BWP Pasir Pengaraian  

secara khusus digunakan untuk menanggulangi terjadinya bencana, 
khususnya bencana banjir. 

(5) Lokasi yang disiapkan sebagai TES di BWP Pasir Pengaraian terletak  

lapangan olahraga yang tersebar di seluruh desa yang terkena 
dampak bencana banjir. 

 
Pasal 77 

(1) Rencana pola ruang sub zona Tempat Evakuasi Akhir  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk 
mengatur peruntukan ruang untuk bangunan evakuasi dan tempat 
penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana yang dapat 

ditempati untuk jangka waktu tertentu untuk semua jenis bencana. 
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(2) Rencana pola ruang sub zona Tempat Evakuasi Sementara  bertujuan 
menyediakan ruang untuk tempat tinggal sementara yang aman bagi 

pengungsi pasca bencana. 
(3) Penentuan lokasi TEA dilakukan harus berdasarkan kajian risiko 

bencana dengan mempertimbangkan kecepatan pergerakan orang 
bergerak dan lokasi genangan. 

(4) Kriteria pengembangan sub zona Tempat Evakuasi Akhir: 

a. lokasi TEA berada di luar kawasan rawan bencana (KRB) 

b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan 

untuk memudahkan evakuasi; 

c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m2 per 

orang; dan 

d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, 

MCK, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekolah, rumah 

ibadah dan pos koordinasi alur komando. 

(5) Lokasi sub zona Tempat Evakuasi Akhir di BWP Pasir Pengaraian 
adalah  Gedung Serbaguna dan Gedung PMI Kabupaten Rokan Hulu. 
 

Pasal 78 

(1) Rencana pola ruang sub zona UMKM dan Sektor Informal   

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f dimaksudkan 
untuk mengatur peruntukan ruang untuk dikembangkan untuk 
menampung unit-unit usaha dalam skala kecil dan tidak berbadan 

usaha dengan kepemilikan individu atau keluarga. 
(2) Rencana pola ruang sub zona UMKM dan Sektor Informal   bertujuan 

menyediakan ruang untuk: 

a. kegiatan perdagangan skala kecil dengan jumlah unit antara 10 – 

30 unit yang lebih tertata 

b. Menyediakan ruang/kios untuk kegiatan perdagangan skala kecil  

c. Jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil  

d. Mempertimbangkan ketersediaan air bersih, listrik, jaringan 

drainase, dan tempat penampungan sampah sementara 

e. menyediakan sarana toilet umum 

f. menyediakan ruang untuk parkir 

(3) Lokasi pengembangan sub zona UMKM dan sektor informal di BWP 
Pasir Pengaraian adalah di Pematang Berangan seluas 1,5 Ha. 

 

 
Pasal 79 

(1) Rencana pola ruang sub zona pertahanan dan keamanan    
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf g dimaksudkan 
untuk mengatur peruntukan ruang bagian dari kawasan budi daya 

yang dikembangkan untuk menjamin  kegiatan dan pengembangan 
bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, 
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termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, 
Koramil, dsb. 

(2) Rencana pola ruang sub zona pertahanan dan keamanan    bertujuan 
menyediakan ruang untuk: 

a. tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan 

keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang 

kondusif tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam 

sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin 

keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara; 

b. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan 

nasional; 

c. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat 

pertahanan dan keamanan nasional; 

d. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan 

bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana 

penunjangnya; dan 

e. aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan 

keamanan adalah jalan kolektor; tidak berbatasan langsung 

dengan zona perumahan dan komersial. 

(3) Luas pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan di BWP 

Pasir Pengaraian direncanakan seluas 22,96 Ha yang tersebar di Desa 
Rambah, Koto Tinggi dan Sukamaju. 

 
Pasal 80 

(1) Rencana pola ruang sub zona pembangkit listrik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf h dimaksudkan untuk 
mengatur peruntukan ruang bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik. 

(2) Rencana pola ruang sub zona pembangkit listrik bertujuan 
menyediakan ruang untuk: 

a. mendukung ketersediaan pasokantenaga listrik untuk 

kepentingan umum di kawasan perkotaan; 

b. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan 

sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap 

energi tak terbarukan; 

c. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 

yang berlaku di suatu wilayah; 

d. memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana 

yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit listrik; 

e. tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan; 

(3) Pemilihan lokasi pembangkit listrik dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 
a. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan 

pasokan energi primer  
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b. kedekatan dengan pusat beban  

c. prinsip regional balance 

d. topologi jaringan transmisi yang dikehendaki 

e. kendala pada sistem transmisi (pembebanan lebih, tegangan 

rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik) 

f. kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial (antara lain kondisi 

tanah, bathymetry, hutan lindung, permukiman). 

(4) Pembangkit listrik yang dikembangkan di BWP Pasir Pengaraian 
adalah gardu induk di Desa Rambah seluas 3,78 Ha dan Tanjung 

Belit seluas 2,59 Ha. 
 

Pasal 81 

(1) Rencana pola ruang sub zona pergudangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf i dimaksudkan untuk mengatur 

peruntukan ruang bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk melakukan proses penyimpanan, 
pemeliharaan, dan pemindahan barang. 

(2) Rencana pola ruang sub zona pembangkit listrik bertujuan 
menyediakan ruang untuk: 

 

a. mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan 

barang  

b. membantu proses distribusi barang memiliki akses dengan 

kualitas jalan setara dengan kelas I . 

c. memiliki area untuk proses bongkar muat  tidak berbatasan 

langsung dengan zona perumahan  untuk gudang kecil memiliki 

luasan kurang lebih 36 m2 –2.500 m2. 

d. untuk gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m2  – 

10.000 m2. 

e. untung gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m2. 

(3) Zona pergudangan yang dikembangkan di BWP Pasir Pengaraian 
berada di Rambah Samo Barat seluas 29,85 Ha. 

 
Pasal 82 

(1) Rencana pola ruang sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (3) huruf j dimaksudkan untuk mengatur 
peruntukan ruang yang difungsikan untuk mewadahi kegiatan 

pariwisata guna meningkatkan produktivitas kawasan, sekaligus 
memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas 
rekreatif. 

(2) Rencana pola ruang sub zona pariwisata yang dikembangkan yaitu: 
a. Kawasan Wisata Minat Khusus Penelitian di Kebun Raya Pasir 

Pangaraian yang akan direncanakan. 

b. Kawasan Wisata Kota Lama (Pasar Lama) Pasir Pengaraian. 
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c. Kawasan Islamic Center Rokan Hulu. 

d. Kawasan Pesantren (Komplek Surau Suluh Induk) Syekh Ibrahim; 

dan 

e. Lokasi-lokasi Suluh/Surau yang tersebar di sekitar wilayah 

perencanaan sebagai ikon Kota Pasir Pengaraian. 

(3) Rencana pengembangan pariwisata meliputi: 
a. pembenahan, penataan, serta melestarikan kawasan wisata yang 

ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wisatawan. 

Selain itu juga berpeluang menambah pemasukan bagi penduduk 

disekitarnya, maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak pengelola. 

b. penyediaan prasarana dan sarana penunjang, meliputi: 

- peningkatan jalan menuju ke tempat wisata; 

- penyediaan parkir yang memadai; dan 

- pengendalian kepadatan 

c. promosi wisata yang dilakukan oleh semua pihak, khususnya 

instansi/dinas terkait bekerjasama dengan biro perjalanan wisata. 

 

Pasal 83 
(1) Rencana pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (3) huruf f dimaksudkan mengatur peruntukan ruang 

yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan campuran di 
daerah tertentu berupa perumahan, perdagangan, jasa, serta 

perkantoran. 
(2) Rencana pola ruang zona campuran bertujuan menyediakan ruang 

untuk pengembangan kegiatan-kegiatan campuran di daerah tertentu 

dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi pelayanan kepada 
masyarakat, pemenuhan kebutuhan, serta penciptaan lapangan 
pekerjaan. 

(3) Rencana zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f  
meliputi sub zona: 

a. perumahan dan perdagangan-jasa; 
b. perumahan dan perkantoran (rukan); dan 
c. perkantoran dan perdagangan jasa (kanto). 

 
Pasal 84 

(1) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan 

perdagangan-jasa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) 
huruf a dimaksudkan mengatur peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan campuran 
perumahan dan perdagangan jasa. 

(2) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan 

perdagangan-jasa  bertujuan menyediakan ruang …………….. 
(3) Lokasi zub zona campuran perumahan dan perdagangan-jasa terletak 

di …… 
 

Pasal 85 
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(1) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan perkantoran   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dimaksudkan 

mengatur peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung 
fungsi kegiatan campuran perumahan dan perkantoran. 

(2) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan perkantoran 
bertujuan menyediakan …………….. 

(3) Lokasi zub zona campuran perumahan dan perdagangan-jasa terletak 

di …… 
 

Pasal 86 

(1) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan perkantoran   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dimaksudkan 

mengatur peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung 
fungsi kegiatan campuran perumahan dan perkantoran. 

(2) Rencana pola ruang sub zona campuran perumahan dan perkantoran 

bertujuan menyediakan …………….. 
(3) Lokasi zub zona campuran perumahan dan perdagangan-jasa terletak 

di …… 
 

Paragraf 5 

Rencana Pola Ruang Sub BWP 
 

Pasal 87 

(1) Rencana Pola Ruang BWP Pasir Pengaraian meliputi 5 (lima) Sub 
BWP, yaitu: 

a. Sub BWP 1; 
b. Sub BWP 2; 
c. Sub BWP 3; 

d. Sub BWP 4; dan 
e. Sub BWP 5. 

(2) Peta Rencana Pola Ruang Sub BWP 1, Sub BWP 2,  Sub BWP 3,  Sub 

BWP 4, dan Sub BWP 5 terlampir dalam Lampiran Gambar … 
 

Bagian Kelima 
Penetapan Kawasan Yang Diprioritaskan Penanganannya 

Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 88 
(1) Penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bertujuan untuk 

mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, 
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau 
melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang 

dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan bagian dari wilayah 
perencanaan lainnya. 

(2) Penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya didasarkan 
pada:  
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a. tujuan penataan ruang wilayah perencanaan; 

b. nilai penting bagian dari wilayah perencanaan yang akan 

ditetapkan; 

c. kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagian dari 

wilayah perencanaan yang akan ditetapkan; 

d. usulan dari instansi sektoral; 

e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah 

perencanaan; dan 

f. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 

(3) Kriterian penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya: 

a. merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana 
pola ruang dan rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan 

peraturan zonasi di wilayah perencanaan; 

b. mendukung tercapainya agenda pembangunan; 

c. merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang memiliki nilai 
penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, 
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, 

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan/atau memiliki 
nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan 

pembangunan wilayah perencanaan; dan/atau 

d. merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang dinilai perlu 
dikembangkan, diperbaiki, dan/atau direvitalisasi agar dapat 
mencapai standar tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi , 

sosial-budaya, dan/atau lingkungan. 
 

Pasal 89 
Kawasan yang diprioritaskan penanganannya adalah: 

a. kawasan Urban Heritage Pasar Lama; 

b. kawasan Kebun Raya Pasir Pengaraian; dan 

c. kawasan Koridor Wisata Religi Islamic Center – Surau Suluk Induk 

Syekh Ibrahim 
 

Paragraf 2 

Kawasan Prioritas Urban Heritage Pasar Lama 
 

Pasal 90 
(1) Kawasan prioritas Urban Heritage Pasar Lama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89 huruf a merupakan kawasan ini telah tumbuh 

menjadi salah satu wilayah kegiatan ekonomi perdagangan di 
kelurahan Rambah yang ditetapkan sebagai kawasan yang 

diprioritaskan penanganannya sebagai urban heritage atau  kawasan 
warisan budaya perkotaan. 

(2) Kawasan Pasar Lama ditetapkan sebagai  kawasan yang diprioritaskan 

penanganannya sebagai urban heritage dengan pertimbangan masih 
terdapat banyak bangunan lama berarsitektur Melayu Rokan, seperti 
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rumah tinggal, surau suluk, dan beberapa bangunan pranata sosial 
masyarakat lainnya.   

(3) Penetapan Kawasan Pasar Lama sebagai urban heritage dilakukan 
melalui: 

a. pengaturan lokasi setiap elemen Kawasan Pasar Lama didasarkan 
pada kriteria lokasi dan hubungan fungsional kegiatan baik 
kegiatan dalam Kawasan Pasar Lama maupun kegiatan yang 

berada di wilayah sekitarnya. 
b. besaran ruang Kawasan Pasar Lama disesuaikan dengan daya 

dukung lahan, jenis kegiatan, jaringan jalan yang menjadi 
orientasinya dan arahan kepadatan yang ditetapkan. 

(4) Arahan pencapaian dalam konsep peruntukan lahan ini adalah 

terwujudnya suatu tata guna lahan yang mendorong kehidupan 
kawasan (urban vitality and street life).  

 

Pasal 91 

(1) Pilihan Kawasan Pasar Lama sebagai urban heritage dilakukan dengan 
pertimbangan: 
a. memungkinkan dilakukannya pola pengembangan kegiatan yang 

memperhatikan aspek keanekaragaman kegiatan (mix use); 

b. adanya beberapa fungsi dalam kawasan yang saling mendukung, 

yaitu fungsi perdagangan sebagai fungsi utama dan fungsi 

pelestarian budaya sebagai fungsi penunjang; dan  

c. adanya keanekaragaman bangunan yang menyiratkan tempat 

dengan bentuk yang berbeda dari kawasan lainnya. 

(2) Pola pengembangan keanekaragaman kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada: 
a. aksesibilitas yang lebih baik kepada berbagai fasilitas dan fungsi; 

b. minimalisasi jarak jangkau pelayanan berbagai fungsi; 

c. terbentuknya interaksi sosial yang lebih intensif; 

d. keanekaragaman masyarakat pengguna kawasan; 

e. keanekaragaman visual dari berbagai bangunan yang berbeda-

beda; dan  

f. efisiensi energi dan efisiensi penggunaan lahan dan ruang.  

(3) Keanekaragaman kawasan menyiratkan tempat dengan bentuk yang 
berbeda dalam hal: 

a. memiliki tipologi bangunan yang beragam, yang dapat memberikan 
persepsi dan kognisi kawasan secara spesifik; 

b. kawasan tersebut menarik orang pada waktu yang berbeda; dan  
c. dapat digunakan untuk destinasi dengan berbagai macam alasan.  

(4) Penggunaan halaman (spatio temporal) bangunan diatur: 

a. penataan kawasan perumahan dengan fasilitas-fasilitasnya;  

b. pada waktu malam hari (after office hour) untuk kegiatan pedagang 
kaki lima atau fungsi campuran yang dapat menghidupkan 

kawasan;  
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c. ditempatkan fungsi-fungsi yang dapat mendukung kegiatan, antara 
lain restoran, tempat hiburan, dan sebagainya, terutama pada level 

lantai dasar tiap bangunan yang ada. 
d. penataan fasilitas untuk pejalan kaki yang nyaman dan aman; 

e. memiliki pemisahan yang jelas antara jalur pedestrian dan 
kendaraan; dan  

f. penataan lokasi parkir mobil, penempatan halte angkutan umum, 

ojek, bentor, dan angutan umum lainnya.   
 

Pasal 92 

Konsep pengembangan tata bangunan kawasan Pasar Lama sebagai 
urban heritage meliputi:  

a. jarak bebas bangunan; 
b. garis sempadan muka bangunan; 

c. garis sempadan samping dan belakang bangunan; 

d. massa bangunan; 

e. orientasi bangunan; 

f. fasad bangunan; dan 

g. arsitektur bangunan; 
  

Pasal 93 

(1) Yang dimaksud dengan jarak bebas bangunan sebagaimana 

dimansud dalam Pasal 92 huruf a adalah jarak minimum yang 

diperkenankan dari bidang terluar suatu massa bangunan ke garis 

sempadan jalan, antar massa bangunan, pagar/batas lahan yang 

dikuasai dan konsep saluran, jaringan tegangan tinggi listrik dan 

jaringan telepon serta jaringan lainnya. 

(2) Kriteria penetapan jarak bebas bangunan adalah : 

a. penghawaan dan pencahayaan ruangan; 

b. kebutuhan ruang pergerakan dan parkir kendaraan; 

c. jalur pedestrian dalam kavling; 

d. ruang privat dan keamanan kegiatan pribadi terhadap kegiatan 

pergerakan publik; 

e. ruang visual lalu lintas yang aman terhadap lingkungan; 

f. karakter arsitektural bangunan yang ingin ditampilkan (human 

scale dan urban scale); 

g. skala ruang yang ingin menekankan pada skala pedestrian; dan 

h. mendekatkan fungsi-fungsi bangunan dengan pejalan pada lantai 

dasar 

Pasal 94 

(1) Garis sempadan muka bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 huruf b adalah 
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(2) Garis sempadan muka bangunan untuk kawasan ditentukan 6,5 – 

7,5 meter untuk bangungan yang berada di jalan lingkungan dengan 

lebar jalan 13 – 15 meter; 

(3) Jika pada koridor jalan tersebut terdapat bangunan eksisting yang 

tidak menyetujui untuk memundurkan bangunannya diwajibkan 

untuk menyediakan ruang atau area parkir.  

(4) Ruang atau area parkir tersebut dapat berada di samping bangunan, 

samping  bangunan, dan menyediakan lahan parkir tersendiri secara 

komunal bersama pemilik bangunan yang lain atau disediakan oleh 

pemerintah daerah.  
 

Pasal 95 

(1) Garis sempadan samping dan belakang bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 huruf c adalah jarak antara bangunan dan 

batas lahan yang dikuasai. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan 

keamanan dan keselamatan bangunan serta skyline yang terbentuk.  

(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan dapat digunakan 

untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi 

kebakaran.  

(3) Garis sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan 

minimal selebar 5 meter, khususnya bagi bangunan dengan tinggi 

bangunan 3 – 4 lantai. 

Pasal 96 

(1) Massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d 

adalah  

(2) Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan dalam kawasan harus 

mempertimbangkan bahaya gempa.  

(3) Konsep tata letak massa bangunannya: 

a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu 

kesatuan; 

b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap garis jalan, 

khususnya untuk kawasan yang di tepi jalan; dan 

c. untuk kawasan yang lahannya diagonal, bentuk susunan massa 

bangunan diarahkan mengikuti lahan/persilnya. 

  

Pasal 97 

(1) Orientasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e 

adalah memberikan arah dan orientasi kawasan secara makro dan 
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mendapatkan pencahayaan dan penghawaan yang cukup bagi 

bangunan. 

(2) Orientasi bangunan bertujuan untuk dapat menjaga hubungan visual 

antara bangunan dengan ruang luarnya, sehingga dengan adanya 

kontak visual yang cukup diharapkan akan terjadi kondisi saling 

memperhatikan antara bagian dalam dan luar bangunan. 

(3) Orientasi utama bangunan kawasan diarahkan pada jalan yang ada 

di depannya, untuk bangunan sudut memiliki dua orientasi muka 

bangunan dan bangunan tepi sungai memiliki dua orientasi yaitu 

jalan dan sungai. 

(4) Hal hal yang terkait dengan aspek pencahayaan dan penghawaan 

bangunan ini mencakup perletakkan bukaan-bukaan bangunan 

(jendela, pintu) dan arah penyinaran matahari serta arah angin. 

 

Pasal 98 
 

(1) Fasad bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f 

adalah 

(2) Fasad bangunan bertujuan untuk menjaga keseimbangan bentuk 

bentuk bangunan dalam kawasan perencanaan, sehingga dapat 

terwujud lingkungan yang bervariasi namun mempunyai kesatuan. 

(3) Fasad bangunan kawasan urban heritage dibangun berdasarkan 

prinsip keanekaragaman dalam kesatuan (unity in diversity) dan 

transparansi. 

(4) Dalam pengembangan fasad bangunan dapat dipertimbangkan 

kemampuan dan keinginan yang berbeda pada masyarakat. 

 

Pasal 99 

(1) Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g 

adalah 

(2) Arsitektur bangunan bertujuan untuk mendapatkan arsitektur yang 

berkepribadian didalam kawasan yang mempunyai citra.  

(3) Arsitektur bangunan dalam kawasan urban heritage dikembangkan 

dengan konsep langgam (gaya) arsitektural lokal;  

(4) Langgam (gaya) arsitektur bangunan yang dapat dikembangkan pada 

kawasan urban heritage berciri: 

a. Vernakular, yaitu membangun bangunan dengan mengambil 

penampilan bangunan sesuai dengan aslinya, akan tetapi bahan 

bangunan bisa berbeda disesuaikan dengan kemajuan teknologi. 

Konsep ini dapat diterapkan pada bangunan-bangunan 

publik/pemerintahan. 
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b. Regionalism, yaitu memadukan unsur sejarah dengan tradisional, 

sehingga dihasilkan arsitektur yang masih mempunyai akar 

ataupun nuansa sejarah, yang diterapkan pada ornamen street 

furnitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail 

yang bersifat aksentuasi. 

c. Konsep pengembangan bangunan dalam kawasan perencanaan 

diarahkan untuk dapat mendukung pengembangan image 

kawasan sebagai kawasan komersial heritage dengan tetap 

menampilkan elemen asli bangunan (bangunan bersejarah) dan 

elemen lokal/tradisional sebagai bagian dari bangunan. 

 

Pasal 100 

Konsep pengembangan Pasar Lama sebagai urban heritage meliputi: 

a. area perdagangan barang dan jasa; 

b. area pendukung; 

c. area parkir kendaraan; 

d. area pamer;  

e. sitting area; dan 

f. signage  

 

Pasal 101 

(1) Area perdagangan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 100 huruf a berfungsi sebagai tempat perdagangan barang dan 

jasa. 

(2) Area perdagangan barang dan jasa dibangun dengan persyaratan 

desain; 

a. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas pendukung seperti tempat 

sampah, signage, sistem penerangan, jaringan air bersih dan air 

kotor, 

b. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan). 

c. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah. 

d. pembangunan menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, yang mudah diaplikasikan, mudah perawatan, dan 

diupayakan  menggunakan material lokal. 

 

Pasal 102 

(1) Area pendukung (support activity) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 100 huruf b adalah ruang terbuka yang berfungsi 
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menghidupkan kawasan urban heritage sehingga kinerja kawasan 

dapat berjalan lebih baik.  

(2) Kegiatan yang diselenggarakan pada area pendukung adalah sektor 

informal UMKM yang menjadi ciri khas daerah Rokan Hulu. 

(3) Penataan UMKM pada kawasan diarahkan pada pengalokasian 

kegiatan UMKM pada beberapa titik yang berdekatan dengan sumber-

sumber pergerakan manusia seperti halte, jembatan penyeberangan 

dan terminal.  

(4) Dengan mekanisme insentif, penempatan ruang UMKM ini dapat 

dilakukan pada kavling-kavling privat dengan menyediakan ruang 

terbuka khusus bagi kegiatan UMKM. 

 

Pasal 103 

Prinsip penataan UMKM di area pendukung: 

a. konsistensi kebijakan terhadap penataan yang dilakukan, sehingga 

keberadaan suatu lokasi UMKM dapat tetap bertahan dengan baik 

dan tidak mengalami peningkatan intensitas.  

b. pembatasan intensitas yang tidak terlalu besar, dengan memecah dan 

menyebar dalam beberapa lokasi atau menampungnya dalam suatu 

sarana khusus merupakan langkah penataan yang lebih baik. 

c. melibatkan sektor privat untuk menampung kegiatan UMKM sebagai 

salah satu kegiatan penunjang dalam bangunan/kavlingnya, yang 

proporsi jumlah dan luas disesuaikan berdasarkan intensitas 

pembangunan yang dibentuk.  

d. alokasi lahan untuk UMKM baik dalam bangunan atau ruang 

terbukanya merupakan perwujudan dari bentuk integrasi antara 

sektor formal dan informal, menuju pengelolaan yang lebih baik. 

e. mengintegrasikan/mendekatkan secara optimal lokasi penataan 

dengan jalur pejalan/ruang-ruang terbuka umum merupakan konsep 

penataan yang positif, karena pada dasarnya UMKM selalu mengikuti 

keberadaan dan pergerakan pejalan.  

f. penempatan lokasi kegiatan UMKM dengan lahan yang secara spasial 

terpisah dan tidak mengurangi luas ruang pergerakan pejalan. 

 

Pasal 104 

(1) Area parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

huruf c berfungsi sebagai tempat parkir atau penyimpanan 

kendaraan sementara. 

(2) Area parkir kendaraan dibangun dengan desain :  
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a. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas pendukung seperti tempat 

sampah, signage, sistem penerangan, jaringan air bersih dan air 

kotor, 

b. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan). 

c. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah, 

d. kapasitas ruang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia, 

e. pembangunan menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, mudah diaplikasi, mudah perawatan, dan diupayakan 

mungkin menggunakan material lokal. 

 

Pasal 105 

(1) Area pamer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d  

berfungsi sebagai ruang pameran atau unjuk budaya dan informasi 

sosial-budaya Melayu-Rokan Hulu bagi masyarakat.   

(2) Area pamer dibangun dengan desain: 

a. mencerminkan nuansa informatif; 

b. diatur untuk menampilkan beragam informasi dan karya cipta 

budaya (sejarah, rumah tradisional, kegiatan sosial, religi, 

kesenian, adat-istiadat, alat-alat, permainan tradisional) 

c. terbagi atas berbagai ruang pamer dengan tema-tema berbeda; 

d. menggunaka media ruang dan luar ruang; 

e. mengambil estetika alam da ruang, serta  lingkungan yang terjadi, 

f. bagian ruang terbuka yang tetap pada kondisi dan suasana 

budaya Melayu-Rokan Hulu; 

g. tersedia ruang atau media yang bersifat interaktif untuk 

pengunjung; 

h. luasan area mengacu pada program ruang; 

i. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; 

j. tidak dilakukan kegiatan pemangkasan pohon kecuali darurat 

kecuali atas izin pihak yang berwenang; 

k. kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di area pamer adalah 

sebagaimana tersebut dalam program ruang; 

l. pembangunan menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, mudah diaplikasi, dan mudah perawatan, dan 

diupayakan sedapat mungkin menggunakan material lokal; dan 

 

Pasal 106 
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(3) Sitting area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e  

berfungsi sebagai area berkumpul dan area istirahat bagi 

pengunjung. 

(4) Sitting area pamer dibangun dengan desain: 

a. mencerminkan nuansa informatif; 

b. mengambil estetika alam serta  lingkungan yang terjadi, 

c. bagian ruang terbuka yang tetap pada kondisi dan suasana hijau 

dengan memanfaatkan tapak asli yang ada, atau tumbuhan 

musiman, berupa tutupan vegetasi, rerumputan; 

d. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas sitting group, plaza, dan 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti papan informasi, 

tempat sampah dan signage; 

e. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); 

f. muasan area mengacu pada program ruang; 

g. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; 

h. tidak dilakukan kegiatan pemangkasan pohon kecuali darurat 

kecuali atas izin pihak yang berwenang; 

i. kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di area pamer adalah 

sebagaimana tersebut dalam program ruang; 

j. pembangunan menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, mudah diaplikasi, dan mudah perawatan, dan 

diupayakan sedapat mungkin menggunakan material lokal; dan 

k. tidak merusak lingkungan misalnya menggunakan material 

menyerupai kayu. 

 

Pasal 107 

(1) Signage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f  berfungsi 

sebagai petunjuk bagi pengunjung area berkumpul dan area istirahat 

bagi pengunjung mulai dari akses utama sampai berakhirnya jalur 

sirkulasi.  

(2) Signage dipasang di: 

a. Area akses utama, terdiri Pasar Lama sebagai urban heritage, 

identitas, dan siteplan kawasan; 

b. Area fasilitas, terdiri identitas fasilitas, posisi pengunjung; 

c. Area heritage, terdiri informasi mengenai koleksi ruang pamer dan 

fasilitas pendukung. 

 

Pasal 108 
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Rencana Pola Ruang Kawasan Prioritas Urban Heritage Pasar Lama  

tercantum pada Lampiran Tabel ….  

Pasal 109 

Peta pengembangan Kawasan Prioritas Urban Heritage adalah tercantum 

pada Lampiran Tabel …. Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 3 
Kawasan Prioritas Kebun Raya Pasir Pengaraian 

 

Pasal 110 

(1) Kawasan Prioritas Kebun Raya Pasir Pengaraian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 huruf b adalah kawasan konservasi 

tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi  tumbuhan 
terdokumentasi  dan  ditata  berdasarkan  pola  klasifikasi 

taksonomi,  bioregion,  tematik, atau kombinasi dari  pola-pola  
tersebut  untuk  tujuan  kegiatan  konservasi, penelitian, pendidikan, 
wisata, dan jasa lingkungan. 

(2) Kawasan prioritas dalam pengembangan kawasan Kebun Raya Pasir 

Pengaraian dimaksudkan sebagai salah satu bagian pengelolaan dan 

perlindungan sempadan sungai yang selama ini merupakan kawasan 

banjir di BWP.  

(3) Pengembangan  Kebun  Raya  Pasir Pengairan dilakukan berdasarkan 

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia 

yang menetapkan wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagai wilayah 

pengembangan ekoregion Hutan Hujan Pamah Sumatera dan Hutan 

Rawa Gambut Sumatera. 

 

Pasal 111 

Pengembangan Kebun Raya Pasir Pengairan sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); 

b. nursery; 

c. taman kupu-kupu; 

d. taman tanaman air;  

e. camping ground; 

f. gerbang kawasan & akses utama area penerimaan; 

g. toilet umum; 

h. sitting group (node); 

i. power house; 

j. pos jaga & loket tiket; dan 
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k. menara pandang 

Pasal 112 

(1) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 

huruf a berfungsi wahana informasi edukasi mengenai kebun raya. 

(2) Pusdatin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kuragnya 

memiliki gedung pengelola yang berfungsi sebagai sarana managemen 

pengelolaan. 

(3) Pusdatin dibangun dengan desain interior yang mencerminkan green 

athmosphere dengan ciri: 

a. bangunan menggunakan gedung IFC (area pelayanan masyarakat); 

dan 

b. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan). 

(4) Pembangunan Pusdatin menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, mudah diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari 

material lokal. 

(5) Kapasitas dan jenis ruangan  Pusdatin adalah sebagaimana tersebut 

dalam program ruang, dengan: 

a. prasarana parkir khusus untuk  tamu kantor menggunakan 

parkir IFC, dan  

b. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah. 
 

Pasal 113 

(1) Nurseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b berfungsi 

sebagai wahana  budidaya, pembibitan, dan perawatan tanaman 

secara konvensional dan hidroponik. 

(2) Nursery sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan 

desain fungsional dengan ciri: 

a. gaya perancangan bangunan fasilitas menggunakan tipologi 

bangunan tradisional indonesia dengan ornamen bata merah; dan  

b. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan). 

(3) Pembangunan nursery menggunakan material bangunan ramah 

lingkungan, mudah diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari 

material lokal. 

(4) Pembangunan green house dan prasarananya menggunakan beton, 

bata merah, rangka besi/baja ringan tahan karat, plastik UV, dan 

polycarbonat. 
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(5) Kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di dalam nursery sekurang 

kurangnya adalah sebagaimana tersebut dalam program ruang, dan  

pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah. 
 

Pasal 114 

(1) Taman kupu-kupu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c 

berfungsi sebagai wahana  budidaya, pembibitan, perawatan, dan 

pengembangbiakan kupu-kupu. 

(2) Taman kupu-kupu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 

dengan desain fungsional dan kecukupan ketersediaan sinar 

matahari dengan ciri: 

a. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); dan 

b. dilengkapi dengan tanaman berbunga yang berwarna cerah dan 

berwarna–warni yang dapat menjadi makanan kupu–kupu dan 

tanaman pelindung; 

(3) Pembangunan taman kupu-kupu menggunakan material bangunan  

besi/baja dengan: 

a. sekurang kurangnya kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di 

dalam taman kupu-kupu adalah sebagaimana tersebut dalam 

program ruang; dan  

b. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah 

 

Pasal 115 

(1) Taman tanamam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d 

berfungsi sebagai wahana  edukasi dan pelestarian tanaman air. 

(2) Taman tanamam air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 

dengan desain fungsional dengan ciri: 

a. bagian ruang terbuka yang tetap pada kondisi dan suasana hijau;  

b. tutupan vegetasi, dan rerumputan diatur untuk mengambil 

estetika lingkungan yang terjadi; 

c. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; 

d. diperkenankan adanya kegiatan pemangkasan pohon, pengolahan 

tanah cut & fill yang sifatnya minimal dan atas izin pihak yang 

berwenang; 
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e. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas sitting group, plaza, dan 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti papan informasi, 

tempat sampah, signage dan lampu penerangan; dan 

f. disediakan taman bersifat khusus dan hanya personal tertentu 

yang dapat menanam di lokasi tersebut yaitu tokoh yang memiliki 

peranan yang penting bagi perkembangan kebun raya dan 

personal yang membawa nama negara. 

 

Pasal 116 

(1) Camping ground sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e 

merupakan area perkemahan yang berfungsi sebagai wahana edukasi 

dan pelestarian lingkungan. 

(2) Camping ground sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 

dengan desain fungsional dengan ciri: 

a. sekurang kurangnya  dapat menampung 20 tenda pramuka; 

b. orientasi fasilitas ke arah danau dengan ruangan yang relatif 

terbuka disekelilingnya; 

c. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas toilet dan fasilitas 

pendukung seperti papan informasi, tempat sampah, dan  signage; 

d. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); 

e. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; dan 

f. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemangkasan pohon kecuali 

darurat dan  atas izin pihak yang berwenang. 

 

Pasal 117 

(1) Gerbang kawasan dan akses utama area penerimaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 huruf f berfungsi sebagai pintu masuk 

kawasan dan area penerimaan tamu dan pengunjung kebun raya. 

(2) Gerbang kawasan dan akses utama area penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan desain fungsional dengan 

ciri: 

a. gaya perancangan bangunan fasilitas mengacu  tipologi bangunan 

tradisional Melayu dengan ornamen bata merah; 

b. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas plaza, security serta 

fasilitas pendukung seperti papan informasi, tempat sampah, 

signage, dan sistem penerangan; 

c. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); 
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d. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah, 

e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemangkasan pohon kecuali 

darurat dan  atas izin pihak yang berwenang, 

f. kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di dalam akses utama 

adalah sebagaimana tersebut dalam program ruang; dan  

g. menggunakan material bangunan ramah lingkungan, mudah 

diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari material lokal. 

 

Pasal 118 

(1) Toilet umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g 

berfungsi sebagai peturasan bagi tamu dan pengunjung kebun raya. 

(2) Toilet umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan 

desain fungsional dengan ciri: 

a. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas pendukung seperti tempat 

sampah, signage, sistem penerangan, jaringan air bersih dan air 

kotor; 

b. Terhubung dengan sistem pengadaan air bersih  jaringan kawasan 

dan secara individu (sumur yang dilengkapi dengan timba air dan 

atau pompa jungkit) untuk maintenance dan keadaan darurat; 

c. emenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan firmitas 

(kekuatan). 

d. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; 

e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemangkasan pohon kecuali 

darurat dan  atas izin pihak yang berwenang; dan 

f. menggunakan material bangunan ramah lingkungan, mudah 

diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari material lokal. 

 

Pasal 119 

(1) Sitting group (node) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h 

berfungsi sebagai …………………… 

(2) Sitting Group (Node) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 

dengan desain fungsional yang mencerminkan sifat “natural“ dengan 

ciri: 

a. bagian ruang terbuka pada kondisi dan suasana hijau dengan 

memanfaatkan tapak asli yang ada, atau tumbuhan musiman, 

berupa tutupan vegetasi, rerumputan, dsb yang diatur untuk 

mengambil estetika alam serta  lingkungan yang terjadi; 
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b. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas sitting group, plaza, dan 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti papan informasi, 

tempat sampah dan signage; 

c. memenuhi aspek venusitas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); 

d. luasan mengacu pada program ruang; 

e. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah; 

f. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemangkasan pohon kecuali 

darurat dan  atas izin pihak yang berwenang; 

g. sekurang kurangnya kapasitas dan jenis ruangan  yang ada di 

area node adalah sebagaimana tersebut dalam program ruang; 

dan 

h. menggunakan material bangunan ramah lingkungan, mudah 

diaplikasi, mudah perawatan, berasal dari material lokal tanpa 

merusak lingkungan seperti kayu atau material lain yang 

menyerupai kayu. 

 

Pasal 120 

(1) Power house sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf I 

berfungsi sebagai …………………… 

(2) Power house sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan 

desain fungsional dengan ciri: 

a. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); dan 

b. menggunakan material bangunan ramah lingkungan, mudah 

diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari  material lokal. 

 

Pasal 121 

(1) Pos jaga dan loket tiket, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 

huruf j berfungsi sebagai …………………… 

(2) Pos jaga dan loket tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibangun dengan desain fungsional dengan ciri: 

a. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan); dan  

b. menggunakan material bangunan ramah lingkungan, mudah 

diaplikasi, mudah perawatan, dan berasal dari  material lokal. 

 

Pasal 122 
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(1) Menara pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf k 

berfungsi sebagai …………………… 

(2) Menara pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 

dengan desain fungsional dengan ciri: 

a. sekurang–kurangnya terdapat fasilitas pendukung seperti plaza, 

tempat sampah, signage, dan sistem penerangan; 

b. memenuhi aspek venustas (keindahan), utilitas (fungsi), dan 

firmitas (kekuatan);  

c. pengolahan lansekap dilakukan dengan perkerasan yang tidak 

menutup penyerapan tanah;  

d. luasannya sekurang-kurangnya adalah sebagaimana tersebut 

dalam program ruang; dan 

e. menggunakan material baja dan/atau besi. 
 

 
Pasal 123 

Rencana pola ruang Kawasan Prioritas Kebun Raya Pasir Pengaraian  

tercantum pada Lampiran Tabel …. . 

Pasal 124 
Peta pola ruang Kawasan Prioritas Kebun Raya Pasir Pengaraian  

tercantum pada Lampiran Tabel …. . 

 

Paragraf 4 
Kawasan Prioritas Koridor Wisata Religi Islamic Center- 

Surau Suluk Induk Syekh Ibrahim  

 
Pasal 125 

(1) Kawasan prioritas Koridor Wisata Religi Islamic Center – Surau Suluk 
Induk Syekh Ibrahim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c 
merupakan ….  

(2) Kawasan prioritas Koridor Wisata Religi Islamic Center – Surau Suluk 
Induk Syekh Ibrahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan sebagai salah satu manifestasi dan  penghormatan 

terhadap nilai-nilai ajaran suluk yang dianut oleh sebagian besar 
masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di BWP Pasir 

Pengaraian.  
(3) Kawasan prioritas Koridor Wisata Religi Islamic Center – Surau Suluk 

Induk Syekh Ibrahim mencakup kawasan mulai Masjid Agung 

Madani Islamic Center dan lingkungan sekitarnya yang terletak di 
Desa Pematang Berangan sampai Surau Suluk Induk Syekh Ibrahim 

di Koto Tinggi. 
 

Pasal 126 
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Pengembangan Kawasan prioritas Koridor Wisata Religi Islamic Center –

Surau Suluk Induk Syekh Ibrahim sekurang-kurangnya meliputi: 

a. ………………………………………………. 

b. ………………………………………………. 

c. ………………………………………………. 

   Pasal 127 

Rencana Pola Ruang Kawasan Prioritas Koridor Wisata Religi Islamic 

Center – Surau Suluk Induk Syekh Ibrahim tercantum pada Lampiran 

Tabel …. Peraturan Daerah ini. 

Pasal 128 
Peta Pengembangan Kawasan Prioritas Koridor Wisata Religi Islamic 

Center – Surau Suluk Induk Syekh Ibrahim tercantum pada Lampiran 

Tabel …. Peraturan Daerah ini. 

 
 
 

Bagian Keenam 
Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 129 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan upaya mewujudkan RDTR 

dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu 
perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa 

perencanaan. 
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai: 

a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi 

pengembangan BWP; 
b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program; 

c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 
(lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap 
jangka 5 (lima) tahun; dan  

d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.  
(3) Ketentuan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan: 

a. rencana pola ruang dan rencana struktur ruang;  

b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;  
c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang 

ditetapkan;  
d. masukan dan kesepakatan dengan para investor; dan 
e. prioritas pengembangan BWP dan pentahapan rencana 

pelaksanaan program yang sesuai dengan   Rencana   
Pembangunan   Jangka  Panjang   (RPJP)   daerah   dan   Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, serta rencana 
terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah 

(RPI2JM).  
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria: 

a. mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana 
penyediaan  
prasarana perkotaan di BWP serta perwujudan Sub BWP yang 

diprioritaskan penanganannya;  
b. mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka 

waktu perencanaan; 
d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang 

disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima 
tahunan; dan 

e. terjaganya   sinkronisasi   antar program   dalam   satu   kerangka 

program terpadu pengembangan wilayah kabupaten/kota.  
 

Pasal 130 
Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi: 

a. program pemanfaatan ruang prioritas;  
b. lokasi; 

c. besaran dan biaya; 
d. sumber pendanaan;  
e. instansi pelaksana; dan 

f. waktu dan tahapan pelaksanaan 
 

Paragraf 2 
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 

 

Pasal 131 

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud Pasal  
130 huruf a merupakan program-program pengembangan BWP yang 

diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan 
atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan 

rencana sruktur ruang dan rencana pola ruang di BWP sesuai tujuan 
penataan BWP.  

(2) Program pemanfaatan ruang dapat memuat kelompok program 

sebagai berikut: 
a. program perwujudan rencana struktur ruang;  

b. program perwujudan rencana pola ruang di BWP; 
c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan 

penangannya; dan 

d. program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim. 
 
Pasal 132 

(1) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud 
Pasal 131 ayat (2) huruf a meliputi:  

a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP;  
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c. perwujudan jaringan transportasi di BWP;dan 
d. perwujudan jaringan prasarana untuk BWP. 

(2) Perwujudan jaringan prasarana untuk BWP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c mencakup prasarana nasional dan 

wilayah/regional didalam BWP, yang terdiri atas: 
a. perwujudan jaringan energi/kelistrikan; 
b. perwujudan jaringan telekomunikasi; 

c. perwujudan jaringan air minum;  
d. perwujudan jaringan drainase; 
e. perwujudan jaringan air limbah; dan/atau 

f. perwujudan jaringan prasarana lainnya.  
 

Pasal 133 

(1) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP sebagaimana 
dimaksud Pasal 131 ayat (2) huruf b meliputi:  

a. perwujudan zona lindung pada BWP, termasuk didalam 
pemenuhan kebutuhan RTH; dan 

b. perwujudan zona budi daya pada BWP. 
(2) Perwujudan zona budi daya pada BWP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b mencakup: 

a. perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di 
BWP;  

b. perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola 

ruang;   
c. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan/atau  

d. perwujudan tata bangunan. 
 

Pasal 134 

Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan 
penanganannya sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (2) huruf c 
meliputi:  

a. program penyusunan RTBL; 
b. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; 

c. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan; 
d. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; 

dan/atau  

e)  pelestarian/pelindungan blok/kawasan. 
 

Pasal 135 

a. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim 
sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (2) huruf d merupakan 

program khusus untuk ketahanan terhadap perubahan iklim. 
b. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim dapat 

dijadikan sebagai kelompok program   tersendiri   atau   menjadi   

bagian  dari   kelompok   program   lainnya, disesuaikan berdasarkan 
kebutuhannya.  
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Pasal 136 

(1) Indikasi program merupakan penjabaran lebih lanjut kebijakan dan 

strategi pengembangan kawasan perencanaan ke dalam program-

program atau proyek-proyek pembangunan.  

(2) Penyusunan indikasi program  merupakan upaya mewujudkan 

kawasan perencanaan sesuai RDTR yang telah disusun, merupakan 

turunan dari konsep dan strategi pengembangan yang telah 

diterjemahkan ke dalam rencana struktur dan pola ruang kawasan 

perencanaan. 

(3) Indikasi program pengembangan BWK dijabarkan dalam tiga aspek 

pengembangan, yaitu: 

a. pengembangan struktur ruang meliputi pengembangan pusat-

pusat pelayanan serta pengembangan jaringan transportasi dan 

utilitas kota; 

b. pengembangan pola ruang yang meliputi pengembangan kawasan 

lindung dan kawasan budidaya termasuk pengembangan sarana 

perkotaan; dan 

c. Pengembangan Sub BWP yang diprioritaskan penangannya. 

(4) Indikasi program pengembangan disusun berdasarkan prioritas 

pengembangan kawasan, sehingga program-program pembangunan 

yang disusun dapat ditentukan arahan indikasi waktu pelaksanaan 

dengan pelaksanaan terlebih dahulu pada program-program prioritas.  

(5) Indikasi waktu pelaksanaan program dibagi menjadi beberapa bagian 

penting yaitu jangka pendek (5 tahun) 

(6) indikasi program ini disusun hingga akhir tahun rencana dalam 

kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang, dan  dalam 

perjalanannya sewaktu-waktu masih dapat dilakukan penyesuaian 

pelaksanaan program selama masih dalam koridor RDTR. 

 

Pasal 137 

(1) Pengembangan kawasan perencanaan diprioritaskan sesuai dengan 

tingkat permasalahannya serta prioritas pembangunan. 

(2) Pengembangan kawasan perencanaan pada BWP Pasir Pengaraian  

disusun sebagai berikut: 

a. Pembangunan yang diprioritaskan, yaitu pembangunan sektor 

yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan 

kawasan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi 

perkembangan Kabupaten Rokan Hulu, meliputi sektor-sektor 

yang memberi kontirbusi besar bagi PDRB Kabupaten seperti 

sektor perhubungan dan komunikasi, jasa-jasa, serta perdagangan 
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dimana sektor-sektor tersebut menjadi katalisator perkembangan 

Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Pembangunan strategis, yaitu pembangunan sektor dan subsektor 

penting yang memberikan dampak secara struktural dalam jangka 

waktu yang relatif panjang, meliputi sektor-sektor terkait fasilitas, 

penertiban penggunaan tanah dan bangunan, pengadaan utilitas 

yang memadai, dan sebagainya. 

c. Pembangunan pada kawasan perencanaan dalam jangka pendek 

sebaiknya lebih diprioritaskan pada pengembangan struktur 

ruang yang sesuai dengan RDTR, meliputi pengembangan jaringan 

jalan baru dan peningkatan fungsi jalan sehingga merangsang 

pembentukan pusat-pusat sekunder baru. 

 
 

Paragraf 2 
Lokasi 

 

Pasal 138 
Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. huruf b merupakan tempat 

dimana usulan program akan dilaksanakan.  
 

Paragraf 3 

Besaran dan Biaya 
 

Pasal 139 

Besaran dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. huruf c 
merupakan perkiraan jumlah satuan dan biaya masing-masing usulan 

program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.  
 
 

Paragraf 4 

Sumber Pendanaan 
 

Pasal 140 

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. huruf d 
dapat berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Rokan Hulu; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;  

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
d. swasta, dalam bentuk penanaman modal/investor, baik dalam 

negeri maupun asing; 
e. swadaya masyarakat.  

(2) Sumber pendanaan dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan biaya 

bagi masing-masing program.  
  



69 
 

 

Pasal 141 

(7) Pelibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan dapat 

dilakukan dalam bentuk kerja sama, khususnya dalam penyediaan 

sarana dan prasarana perkotaan.  

(8) Bentuk-bentuk kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang 

dapat dilakukan adalah, antara lain: 

a. Kerjasama Patungan (Joint Venture) 
b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta 
c. Konsep Contract Operations 
d. Penjualan Asset (Asset Selling) 

e. Kerjasama Pemerintah-Swasta yang kompleks 
f. Kerjasama Komunitas-Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta 

 

Pasal 142 

(1) Joint Venture sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf 

a  dilakukan dengan pembentukan suatu perusahaan oleh beberapa 

pihak, yang dioperasikan secara bersama dalam satu perusahaan.  

(2) Kerjasama patungan ini dilakukan oleh pemerintah dengan pihak 

swasta, khususnya untuk pembangunan yang memiliki risiko 

lingkungan, jika dipegang oleh pihak swasta saja.  

(3) Pada kerjasama ini pihak swasta bertanggung jawab pada 

pengoperasian dan pemerintah tetap menjadi pemegang saham 

terbesar. 

Pasal 143 

Kemitraan pemerintah-swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 

ayat (2) huruf b  dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sesuai dengan 

kebutuhan penggunaannya, yaitu: 

a. konsep BOT (Build, Operate and Transfer),  

b. konsep BOO (Build, Owned and Operate), 

c. konsep BRT (Build, Rent and Transfer); 

d. konsep ROT (Rehabilitate, Operate and Transfer); 

e. konsep Contract Operations; 

f. penjualan asset (Asset Selling);  

g. kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta; dan  

h. kerjasama Komunitas-Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta 
 

Pasal 144 

(1) Konsep BOT (Build, Operate and Transfer) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 143 huruf a dilakukan dengan melalui mekanisme pihak 
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swasta bertugas menyediakan prasarana dengan cara membangun 

fasilitas baru dengan biaya sendiri dan dapat mengurusnya dalam 

jangka waktu tertentu.  

(2) Setelah selesai jangka waktu tersebut maka prasarana dikembalikan 

kepada pihak pemerintah.  

(3) Pada saat kerjasama berlangsung, swasta dapat mengoperasikan 

prasarana tersebut untuk memperoleh keuntungan. 

(4) Tidak ada pengalihan pada akhir periode kerjasama, dimana investor 

dapat memiliki fasilitas yang dibangunnya dalam jangka waktu lama 

untuk mendapatkan kembali biaya pembangunan dan memperoleh 

keuntungan. 

Pasa145 

(1) Konsep BRT (Build, Rent and Transfer) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 143 huruf b dilakukan melalui mekanisme pemerintah 

membangun dengan dana sendiri dan pihak swasta dapat menyewa 

dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian pada akhir kontrak 

dikembalikan kepada pemerintah. 

(2) Konsep BOO (Build, Owned and Operate) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 143 huruf c dilakukan melalui mekanisme investor 

membangun, memiliki, dan mengoperasikan  fasilitas yang 

dibangunnya dalam jangka waktu lama untuk mendapatkan kembali 

biaya pembangunan dan memperoleh keuntungan, dimana tidak ada  

pada pengalihan fasilitas pada akhir periode kerjasama. 

(3) Konsep ROT (Rehabilitate, Operate and Transfer) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 143 huruf d  dilakukan melalui mekanisme 

pihak swasta bertugas memperbaiki prasarana yang telah ada dengan 

biaya sendiri dan dapat mengurusnya dalam jangka waktu tertentu.  

(4) Konsep Contract Operations sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 

huruf e dilakukan melalui mekanisme pemerintah membayar atau 

menyewa swasta untuk memberikan jasa manajemen atau jasa 

lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

(5) Penjualan Asset (Asset Selling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

143 huruf f dilakukan melalui mekanisme penjualan rencana, lahan, 

saham, atau suatu kegiatan khusus perusahaan pemerintah oleh 

pemerintah secara utuh maupun sebagian kepada swasta.  

 

Pasal 146 

(1) Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 143 huruf g dilakukan melalui mekanisme kerjasama 
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pemerintah daerah dan swasta untuk pembangunan terkait 

infrastruktut permukiman. 

(2) Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta yang meliputi: 

a. peremajaan kota 

b. Pembangunan perumahan baru 

c. Kegiatan penyediaan prasarana kota 

 

Pasal 147 

Kerjasama Komunitas-Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf h dilakukan melalui 

mekanisme komunitas sebagai pemilik aset lokal menggandeng lembaga 
keuangan dalam pengembangan suatu tempat untuk kepentingan 

tertentu. 
 

 

Paragraf 5 
Instansi Pelaksana 

 

Pasal 148 
Instansi pelaksana RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. huruf e 

merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas,  yang meliputi: 

a. Pemerintah;  
b. Pemerintah Provinsi,  

c. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;  
d. BUMN; 
e. swasta, dan/atau  

f. masyarakat.  
 

Paragraf 6 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 
 

Pasal 149 

(1) Waktu dan tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal .. huruf f direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 
20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 4 (empat) tahap, dan setiap 

tahap terdiri 5 (lima) tahunan, meliputi: 
a.  tahap pertama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;  
b.  tahap kedua tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;  
c.  tahap ketiga tahun 2028 sampai dengan tahun 2033; dan   
d.  tahap keempat tahun 2033 sampai dengan 2038.  

(2) Masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang 
bervariasi sesuai kebutuhan.  

(3) Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan 

jangka waktu 5 tahunan RPJP Kabupaten Rokan Hulu  
 

Bagian Ketujuh 
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Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
 

Pasal 150 

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui 

ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pengenaan 
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.  

(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh BKPRD 

bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta 
melibatkan peran masyarakat.  

(3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RTRW 

dilakukan dalam perangkat pengendalian, antara lain Peraturan 
Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang Kabupaten, 

dan/atau standar teknis yang ditetapkan.  
 
 

BAB IV 
PERATURAN ZONASI 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 151 

(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD dan 
instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona 
pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.   

(2) Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. ketentuan khusus; 
f. standar teknik; 

g. ketentuan pelaksanaan, yang meliputi:   
- ketentuan variansi pemanfaatan ruang; 
- turan perubahan deliniasi zonasi;  

- ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; 
- ketentuan untuk penggunaan lahan;  

h. aturan peralihan; dan  
i. teknik pengaturan zonasi. 

 

Paragraf 2 
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

 

Pasal 152 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a adalah ketentuan yang 
berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, 
kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, 
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kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan 
kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada 

suatu zona.  
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan 

berdasarkan ketentuan dan standar yang terkait dengan 
pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan 
setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau 

komponen yang dikembangkan.  
(3) Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:  

a. Klasifikasi I, berarti pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;  

b. Klasifikasi T, berarti pemanfaatan bersyarat secara terbatas;  

c. Klasifikasi B, berarti pemanfaatan bersyarat tertentu; dan 

d. Klasifikasi X, berarti pemanfaatan yang tidak diperbolehkan 

(4) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan 
dalam Tabel .. Klasifikasi Zona pada Lampiran .. yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

(5) Penentuan klasifikasi I, T, B dan X untuk kegiatan dan 

penggunaan lahan pada suatu zonasi didasarkan pada:  

a. pertimbangan umum, yaitu  pertimbangan umum berlaku 

untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain kesesuaian 

dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten,  

keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya 

dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan (perlindungan dan 

pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang 

bawah tanah), toleransi terhadap tingkat gangguan dan 

dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan, serta 

kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten. 

b. pertimbangan khusus, yaitu pertimbangan yang khusus 

berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, 

kegiatan atau komponen yang akan dibangun, antara lain  

berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ruang, rujukan mengenai 

ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan rujukan 

mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau 

komponen yang dikembangkan. 

 
Pasal 153 

(1) Kegiatan dan penggunaan lahan termasuk Klasifikasi I sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a jika kegiatan memiliki 

sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.  
(2) Dalam hal kegiatan termasuk Klasifikaksi I, Pemerintah Kabupaten 

tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan 

lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan. 
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Pasal 154 

(1) Kegiatan dan penggunaan lahan termasuk Klasifikasi T sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b jika kegiatan memiliki 

sifat  sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan namun 

penggunaan lahan dibatasi.  

(2) Dalam hal kegiatan termasuk Klasifikaksi T, Pemerintah Kabupaten 

dapat memberikan izin  dengan diberlakukan pembatasan, melalui  

a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu 

beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun 

pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan 

tertentu yang diusulkan;  

b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, 

maupun ketinggian bangunan, yang dilakukan dengan 

menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari 

intensitas ruang dalam peraturan zonasi;  

c. pembatasan jumlah pemanfaatan, yang dilakukan dengan 

optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pertimbangan 

kemampuan. 

d. pengenaan aturan-aturan tambahan sebagai disinsentif, seperti 

ketentuan ketentuan yang sifatnya admnistratif dan lain-lain 

 
Pasal 155 

(1) Kegiatan dan penggunaan lahan termasuk Klasifikasi B sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf c jika kegiatan memiliki 
sifat  sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan namun 
penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang 

dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. 
(2) Dalam hal kegiatan termasuk Klasifikaksi B, Pemeritah Kabupate 

dapat memberikan izin  dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: 

a. dokumen AMDAL;  

b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL);  

c. dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); dan/atau 

d. pengenaan disinsentif tertentu akibat dampak pembangunan 

(development impact fee) 
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan 

secara bersamaan atau salah satunya saja.  
 

Pasal 156 

(1) Kegiatan dan penggunaan lahan termasuk Klasifikasi X sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf d jika kegiatan memiliki 
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sifat  tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan 
karena  dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi 

lingkungan di sekitarnya.  
(2) Dalam hal kegiatan termasuk Klasifikaksi X, Pemerintah Kabupaten 

dilarang memberikan izin. 
 

Paragraf 3 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 157 

(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
151 ayat (2) huruf b adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang 

ditentukan berdasarkan pengaturan kepadatan lahan.  
(2) Intensitas pemanfaatan ruang diukur dari hubungan antara Koefisien 

Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar bangunan (KDB), Koefisien 

Dasar Hijau (KDH).  
 

Pasal 158 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
157 ayat (2) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan luas 

lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana pola ruang.  
 

Pasal 159 

(1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

157 ayat (2) adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai 
bangunan dengan luas lahan atau luas kapling dimana bangunan 
tersebut berada. 

(2) Konsep koefisien lantai bangunan memiliki kaitan dengan koefisien 
dasar bangunan dan ketinggian bangunan.  

(3) Penetapan KLB dilakukan dengan pertimbangan: 

a. pencahayaan dan ventilasi alami sebagai salah satu upaya 
menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman; 

b. pembentukan skyline bangunan yang harmonis dan sekuential; 
c. pembentukan landmark sebagai pembentuk identitas dan titik 

orientasi terhadap lingkungannya; 
d. pembentukan karakter yang berbeda antara berbagai kegiatan 

fungsional yang berlainan; dan 

e. pembentukan ruang dan jarak yang mempunyai skala harmonis 
antara bangunan dengan ruang luarnya, agar tercipta komposisi 

ruang yang masih berskala manusia. 
 

Pasal 160 

(1) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 
ayat  (2) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah 
luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan 
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air terhadap luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai dengan rencana kota. 

(2) KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan 
secara umum pada suatu zona.  

(3) KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat 
pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.  

(4) KDH diatur dengan memperhatikan:  

a. Koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan 

peruntukkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah 

ditetapkan.  

b. KDH minimal 10% pada daerah padat. KDH ditetapkan meningkat 

setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya 

kepadatan wilayah. Untuk perhitungan KDH secara umum, 

digunakan rumus: 

KDH = 100 % - (KDB +20%KDB) 

c. Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak 

mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas 

tanah.  

 
Paragraf 4 

Ketentuan Tata Bangunan 

 
Pasal 161 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 

ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, 

peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.  

(2) Komponen ketentuan tata bangunan sekurang-kurangnya terdiri 

atas:  

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal yang ditetapkan 

dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, 

kesehatan, kenyamanan, dan estetika;  

b. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, 

estetika, dan parasarana;  

c. jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi 

ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis 

peruntukan dan ketinggian bangunan; dan  

d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka 

bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian 

bangunan dengan lingkungan sekitarnya 
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(3) Ketentuan mengenai Garis Sempadan Bangunan, Hubungan Jarak 

Bebas dan Ketinggian Bangunan untuk  Zona Non-Perumahan, dan 

Ketentuan Tata Bangunan BWP pada BWP Pasir Pengaraian adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor  .. Perda ini. 

Paragraf 5 
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 
Pasal 162 

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 151 ayat (2) huruf d berfungsi sebagai kelengkapan 
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang 

nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar 
zona berfungsi secara optimal.  

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi: 

a. prasarana parkir,  
b. kemudahan bagi pengguna berkemampuan fisik yang terbatas,  

c. jalur pejalan kaki,  
d. jalur sepeda,  
e. bongkar muat,  

f. dimensi jaringan jalan,  
g. kelengkapan jalan, dan  
h. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.  

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang.  
(4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal per zona teknis pada BWP 

Pasir Pengaraian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Nomor  .. . 
 

Paragraf 5 
Ketentuan Khusus 

 

Pasal 163 

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) 

huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang 

memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai 

dengan karakteristik zona dan kegiatannya. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengaturan: 

a. kawasan pertahanan dan keamanan; 

b. ruang untuk menara telekomunikasi;  

c. bangunan bersejarah; 

d. sektor informal; 

e. media luar ruang; dan 
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f. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

 

Pasal 164 

(1) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a meliputi 

ketentuan pengembangan ruang, bangunan, serta sarana prasarana 

pendukung. 

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan 

mencakup: 

a. intensitas ruang rendah, KDB kurang dari 40% dengan 

memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau;  

b. ketinggian bangunan tidak massif, terbatas pada maksimal 2 

lantai. 

c. sifat bangunan tunggal berfungsi untuk membentuk karakter 

ruang dengan kepadatan rendah; 

d. karakter ruang harus membentuk citra ruang yang formal dan 

kaku, untuk meningkatkan kewibawaan kawasan pertahanan dan 

keamanan; 

e. akses menuju kawasan pertahanan dan keamanan dibatasi dan 

tertutup; 

f. diperbanyak ruang-ruang terbuka hijau yang luas, yang dapat 

berfungsi sebagai taman dan ruang untuk penyimpanan logstik 

darurat; 

g. diperbanyak landmark berupa patung-patung atau sculpture yang 

mencirikan nilai sejarah  

h. diperbanyak pos jaga untuk membatasi akses masuk kawasan 

pertahanan dan keamanan. 

i. dapat dibangun ruang bawah tanah (bunker) untuk kebutuhan 

rahasia pertahanan dan keamanan. 

j. memiliki akses jalan yang memadai untuk kebutuhan tranportasi 

alutsista darat. 

k. dapat dibangun landasan helikopter (helipad) untuk kebutuhan 

akses alutsista udara. 

l. dapat dibangun gudang-gudang senjata serta ruang pergudangan 

lainnya untuk kebutuhan penyimpanan logistik alutsista maupun 

sarana transportasi militer. 

m. ketentuan khusus lainnya mengikuti standar pembangunan 

kawasan militer. 

Pasal 165 
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(1) Pengaturan ruang untuk menara telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk 

memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Pengaturan ruang untuk menara telekomunikasi meliputi: 

a. wajib diperhitungkan aspek kehandalan cakupan (coverage) 

frekuensi telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah 

menara telekomunikasi yang ada; 

b. diarahkan prioritasnya  pada pengguna, pengelola, dan 

penggunaan ruang kota dengan tetap menjamin kehandalan 

cakupan pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan 

telekomunikasi; 

c. pembangunan menara telekomunikasi wajib disesuaikan dengan 

kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, 

lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada 

umumnya;  

d. menara telekomunikasi yang dibangun dapat berupa menara 

tunggal atau menara rangka; 

e. pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam 

kawasan berdasarkan pola kepadatan lingkungan, kepadatan 

bangunan dan serta kepadatan jasa telekomunikasi; 

f. lokasi persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan 

keputusan Bupati.  

Pasal 166 

(1) Pembangunan menara telekomunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) 

kawasan dengan kriteria tertentu. 

(2) Kriteria Kawasan I, yaitu lokasi dengan kepadatan bangunan 

bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan 

penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi padat, diatur: 

a. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan 

tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan 

bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka 

sebagai menara bersama; 

b. menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di atas 

bangunan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, 

estetika dan keserasian lingkungan;  

(3) Kriteria Kawasan II, yaitu lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat 

dan bangunan-bangunan kurang, diatur: 

a. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan 

tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal; 

dan 
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b. menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika 

tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan 

memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian 

lingkungan; 

(4) Kriteria Kawasan III, yaitu lokasi dimana kepadatan bangunan 

bertingkat dan bangunan-bangunannya tidak padat, diatur: 

a. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan 

tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal; 

b. menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak 

diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya 

pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi; 

c. tinggi maksimum menera telekomunikasi adalah 52 meter dari 

permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, 

keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan; 

d. para operator dapat memanfaatkan menara telekomunikasi yang 

telah ada (eksisting) dan atau membangun menara bersama; dan 

e. menara bersama yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang 

dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, maka izin 

pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

(5) Menara telekomunikasi dilarang dibangun pada: 

a. lokasi pada zona perumahan kecuali dilengkapi dengan 

persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga di sekitar menara 

dan diketahui oleh lurah setempat; 

b. bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad; 

c. bangunan bersejarah dan cagar budaya; dan 

d. area yang ditetapkan sebagai zona keselamatan penerbangan. 
 

Pasal 167 

(1) Pengaturan bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 163 ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan setiap zona 

dimana bangunan tersebut berada dan ketentuan-ketentuan yang 

berorientasi pada pelestarian. 

(2) Pengaturan bangunan-bangunan cagar budaya dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai komponen-komponen bangunan cagar 

budaya. 

(3) Panduan pengembangan bangunan cagar budaya pada BWP adalah 

sesuai Lampiran ... 

 
Pasal 168 
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(1) Pengaturan penempatan usaha kecil/sektor informal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf d …………. 

(2) Kewajiban penempatan usaha skala kecil/sektor informal merupakan 

kewajiban yang dibebankan kepada pelaku perdagangan skala besar 

yang dieselangarakan oleh swasta, yang berada pada zona 

perdagangan dan jasa tunggal dalam bentuk pusat 

perdagangan/pusat perbelanjaan.   

(3) Kewajiban penempatan usaha skala kecil/sektor informal besarnya 

minimal 10% dari luas lantai bangunan, yang lokasinya tidak dapat 

dialihkan atau diganti dalam bentuk apapun dan besaran ditetapkan 

dalam dalam Izin Pemanfaatan Lahan. 

(4) Penyelenggara pusat perdagangan/pusat perbelanjaan yang   

menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kecil/sektor informal 

mendapat insentif dalam bentuk pembebasan KLB dan pemenuhan 

kebutuhan parkir sesuai kewajiban. 

(5) Pengaturan penempatan usaha skala kecil/sektor informal 

mencakup: 

a. usaha kecil/informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan 

adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat 

usaha tersebut; 

b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha 

kecil/informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan 

bangunan tempat usaha tersebut; 

c. penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi 

usaha kecil/sektor informal diatur sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d. jenis barang dagangan harus saling melengkapi dengan jenis 

perdagangan utamanya 

 

Pasal 169 

(1) Pengaturan media luar ruang atau reklame sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 163 ayat (2) huruf e merupakan salah satu bentuk tata 

informasi yang bertujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau mengunggulkan/memujikan 

suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada 

suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan/ 

ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum dengan memperhatikan keindahan lingkungan 

dan keamanan. 

(2) Ketentuan ketentuan tentang penyelenggaraan media luar diatur 

dengan SK Bupati  yang meliputi: 

a. bahan atau media yang digunakan reklame; 
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b. letak dan penempatan reklame didalam maupun diluar sarana 

dan prasarana kota; 

c. masa berlaku reklame tetap maupun tidak tetap. 

(3) Pemerintah daerah menetapak pola penyebaran perletakan reklame 

dalam BWP sebagai pedoman rangka penataan penyelenggaraan 

reklame dengan mengikuti batasan teknis yang berlaku. 

(4) Dalam hal pemanfaatan ruang kota penempatan titik-titik reklame 

diatur: 

a. perletakan titik reklame meliputi titik reklame didalam prasarana 

kota dan diluar prasarana kota. 

b. titik reklame didalam sarana dan prasarana kota meliputi titik 

reklame pada trotoar, halte bus, sarana penyeberangan orang, 

jalan layang, jalan bawah tanah, taman kota atau jalur hijau, 

tanggung sungai, pos jaga polisi, jam kota, terminal dan 

pangkalan angkutan, stasiun, bandara, pelabuhan, gelanggang 

olah raga. 

c. titik reklame diluar sarana dan prasarana kota meliputi titik 

reklame diatas bangunan, menempel pada bangunan atau di 

halaman. 

(5) Terhadap penyelenggaraan reklame berupa logo dan atau nama 

tempat usaha dan atau pintu gerbang dapat diberikan izin 

penyelenggaraan reklame diatur: 

a. desain serasi dan menyatu dengan bangunan dan atau 

lingkungannya; 

b. format penyajian vertikal atau horisontal; 

(6) Prinsip peletakan reklame diatur: 

a. perletakan papan reklame di dalam kavling bangunan adalah di 

bagian depan dan tidak menempel pada dinding bangunan, 

berupa prasasti/tugu; 

b. perletakan papan reklame di luar kavling bangunan / jalan yang 

diperbolehkan adalah pada bilboard di sudut persimpangan jalan 

dengan ketinggian yang tidak mengganggu bangunan tertinggi 

yang ada, serta pada sisi kanan dan kiri jembatan penyeberangan;  

c. perletakan spanduk/poster untuk peristiwa-peristiwa tertentu 

diperbolehkan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu 

pandangan ke arah bangunan dan tidak mengganggu citra 

lingkungan kawasan 

Pasal 170 

(1) Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf f bertujuan 
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untuk mengatur penataan kawasan di sekitar Bandara Tuanku 

Tambusai yang terkait dengan Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) dan daerah kebisingan bandara. 

(2) Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan tanah dan ruang 

udara di kawasan yang termasuk ke dalam KKOP Bandara Tuanku 

Tambusai.  

(3) Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

meliputi perizinan penggunaan ruang kota, pembangunan kota, dan  

pengawasan dan pengendalian pembangunan kota, baik untuk 

pembangunan baru maupun yang sudah berkembang.  

(4) Penataan ruang kota di sekitar bandara mencakup batas tinggi 

bangunan dan pembatasan ketinggian dalam blok-blok peruntukkan 

lahan yang termasuk dalam KKOP. 

(5) Ketentuan mengenai kawasan kebisingan bandara yang mengatur 

batas kawasan kebisingan diatur: 

a. kawasan kebisingan tingkat I dengan nilai WECPNL lebih besar 

atau sama dengan 70 dan lebih keeil 75 ( 70 ~ WECPNl < 75 ), 

yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimantaatkan untuk 

berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis 

bangunan sekolah dan rumah sakit; 

b. kawasan kebisingan tingkat II dengan nUai WECPNL lebih besar 

atau sama dengan 75 dan lebih keeil 80 ( 75 ~ WECPNl < 80), 

yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimantaatkan untuk 

berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis 

kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah 

tinggal; dan 

c. kawasan kebisingan tingkat III dengan nilai WECPNl lebih besar 

atau sama dengan 80 (80 ~ WECPNl), yaitu tanah dan ruang 

udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun tasilitas 

bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat 

dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian 

Iingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung 

(6) Ketentuan mengenai kawasan keselamatan operasi penerbangan di 

sekitar bandar udara ditentukan berdasarkan Rencana Induk Bandar 

Udara Tuanku Tambusai. 

 
Paragraf 5 

Ketentuan Standar Teknis 

 
Pasal 171 
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(1) Ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat 

(2) huruf d adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang 

berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai 

dengan kebutuhan.  

(2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada 

SNI (Standar Nasional Indonesia) yang terkait dengan pembahasan 

pada zona. 

(3) Ketentuan standar teknis bertujuan memberikan kemudahan dalam 

menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona.  

 
Paragraf 5 

Ketentuan Pelaksanaan 
 

Pasal 172 

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat 

(2) huruf e adalah…. 

(2) Ketentuan pelaksanaan meliputi: 

a. variansi pemanfaatan ruang; 

b. insentif dan disinsentif; dan 

c. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai  

 
Pasal 173 

(1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang 

memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi 

tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang 

ditetapkan dalam peraturan zonasi.  

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk 

menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar 

antara lain Transfer Of Development Rights (TDR) dan Air Right 

Development yang dapat diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 

(3) Jenis variansi ang diperkenankan dalam pemanfaatan ruang antara 

lain: 

a. minor variance; 

b. non-conforming dimension; 

c. non-conforming use; 

d. interim development; dan 

e. interim/temporary use 

Pasal 174 
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(1) Minor variance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf 

a adalah izin untuk bebas dari aturan standar sebagai upaya untuk 

menghilangkan kesulitan yang tidak perlu akibat kondisi fisik lahan 

(luas, bentuk persil).  

(4) Non-conforming dimension sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173  

ayat (3) huruf b adalah kelonggaran atau pengurangan ukuran dari 

yang ditetapkan dalam peraturan atau standar, seperti penambahan 

tinggi atap, perubahan KDH kurang dari 10%,  pengurangan besar 

GSB, dan sebagainya; 

(5) Non-conforming use sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173  ayat (3) 

huruf c adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan 

lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan 

zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi, yang 

dapat berdampak mengurangi keefektifan peraturan zoning, merusak 

nilai property, dan mendorong terjadinya penurunan kualitas 

lingkungan. 

(6) Dalam penerapan non-conforming use ini sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dilarang mengubah penggunaan dari satu non-

conforming use ke non-conforming use lainnya, mengubah atau 

memperluas bangunan/ struktur, kecuali diperintahkan pemda, dan 

ditelantarkan/tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu.  

(7) Non-conforming use sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

dibatasi sampai pada waktu tertentu sebelum harus mengikuti 

peraturan zonasi yang ditetapkan karena harus disesuaikan dengan 

peraturan zonasi yang berlaku dalam waktu 10 tahun sejak 

peraturan zonasi ditetapkan; 

(8) Interim development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173  ayat (3) 

huruf d adalah izin pembangunan yang diberikan untuk 

melaksanakan pembangunan antara sebagai bagian/tahapan dari 

pembangunan secara keseluruhan, seperti perataan lahan (grading), 

pematangan lahan (konstruksi jalan, saluran drainase, dan 

sebagainya).  

(9) Interim/temporary use sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173  ayat 

(3) huruf e adalah izin penggunaan lahan sementara yang diberikan 

untuk jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final 

direalisasikan. 

 
Pasal 175 

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan ditujukan 



86 
 

untuk mendorong dan menghambat/mengendalikan secara ketat 

terhadap kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan.  

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diberikan pada 

pengembangan zona untuk mengurangi atau melampaui ketentuan 

ketentuan teknis zona yang sudah ditetapkan didalam rekomendasi 

pemanfaatan ruang. 

(3) Perangkat insentif dan disinsentif bertujuan: 

a. Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan 
rencana tata ruang; 

b. Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang; 

c. Memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

Pasal 176 

(1) Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang.  

(2) Insentif dapat diberikan oleh: 

a. Pemerintah Kabupaten dalam bentuk subsidi silang dari daerah 

yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak 

kepada daerah yang dirugikan; 

b. Pemerintah Kabupaten dan swasta dalam hal Pemerintah 

Kabupaten memberikan preferensi kepada swasta dan/atau 

masyarakat sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan 

rencana tata ruang.  

(3) Insentif diberikan dalam bentuk: 

a. keringanan pajak; 

b. pemberian kompensasi; 

c. subsidi silang/prasarana; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang,  

f. urun saham;  

g. pola pengelolaan; 

h. bonus/ insentif; 

i. TDR (Transfer of Development Right); 

j. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

k. kemudahan prosedur perizinan; dan 

l. pemberian penghargaan kepada masyarakat, dan/atau swasta. 
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Pasal 177 

(1) Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. 

(2) Disinsentif diberikan dalam bentuk: 

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya 

biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang 

ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;  

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, 

dan penalti 

(3) Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan 

untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang 

melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena 

pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. 

(4) Disinsentif dapat juga dikenakan dalam bentuk: 

a. perpanjang prosedur;  

b. perketat/tambah syarat;  

c. pajak tinggi; 

d. retribusi tinggi; 

e. denda/charge;  

f. pembatasan prasarana 

Pasal 178 

(1) Penerapan insentif atau disinsentif  secara terpisah dilakukan untuk 

perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi. 

(2) Penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk 

perizinan skala besar/kawasan dengan pertimbangan pemanfaatan 

ruang dapat dikendalikan dan didorong pengembangannya secara 

bersamaan. 

(3) Jenis-jenis insentif dan disinsentif yang dapat diberikan tersebut 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor  .. Perda ini. 

 

Paragraf 5 
Ketentuan untuk Penggunaan Lahan 

 
Pasal 179 

 

(1) Ketentuan untuk penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 172 ayat (2) huruf c  merupakan 

(2) Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya 

diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat 
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dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur 

yang benar. 

 
Paragraf 6 

Ketentuan Tambahan 
 

Pasal 180 
 

(1) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat 

(2) huruf d merupakan untuk melengkapi aturan dasar yang sudah 

ditetapkan.  

(2) Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi 

yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan 

dasar. 

(3) Ketentuan tambahan untuk masing masing zona BWP Pasir 

Pengaraian meliputi: 

a. zona perlindungan setempat; 

b. zona ruang terbuka; 

b. zona perumahan; 

c. zona perkantoran; 

d. intalasi vital; 

e. pelayanan umum; dan 

f. zona perdagangan dan jasa 

Pasal 181 

(1) Ketentuan tambahan Zona Perlindungan Setempat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 181 ayat (5) huruf a mencakup: 

a. kegiatan yang dapat dikembangkan pada areal sempadan sungai 

berupa taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan 

fasilitas areal bermain, tempat duduk, joggingtrack, perabot taman 

dan atau sarana olah raga; 

b. ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai 

unsur penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan serta 

kepentingan umum lainnya, yang hamparannya ditanami rumput 

atau coneblock;  

c. bangunan di areal sempadan sungai hanya diizinkan untuk 

tempat ibadah, bangunan fasilitas umum dan bangunan tanpa 

dinding dengan luas maksimal 50 m2/unit; 

d. khusus pada areal sempadan sungai yang merupakan areal 

rekreasi yang terintegrasi langsung dengan perairan, maka 

pengembangan di areal sempadan tepi air ini ditambah dengan 

lahan dari garis rata-rata muka air; 
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e. pengembangan harus mempertahankan kealamian sungai dengan 

menghindari pembuatan konstruksi pada sungai;  

f. vegetasi yang diizinkan pada areal sempadan adalah diutamakan 

vegetasi yang memiliki akar tunjang (pohon tahunan) untuk 

mencegah erosi; dan 

g. struktur tidak diizinkan pada daerah genangan kecuali struktur 

yang portabel. 

(3) Ketentuan tambahan Zona Ruang Terbuka sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 180 ayat (5) huruf b mencakup: 

a. semua penggunaan dalam zona ruang terbuka kecuali rekreasi 

pasif dan konservasi alami harus ditempati dalam area sesuai 

ketentuan.  

b. sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya 

ditetapkan 100 m dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir 

sungai rata-rata. 

c. ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai 

unsur penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan serta 

kepentingan umum lainnya, yang hamparannya ditanami rumput 

atau coneblock.  

d. bagian sungai (tepi sungai) yang terkena benturan sungai dan 

rawan longsor/erosi diperkeras atau dibuat pemecah arus.  

e. kegiatan yang dapat dikembangkan pada areal sempadan sungai 

berupa taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan 

fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot 

taman dan atau sarana olah raga.  

f. bangunan di areal sempadan sungai hanya diizinkan untuk 

tempat ibadah, bangunan fasilitas umum dan bangunan tanpa 

dinding dengan luas maksimal 50 m2/unit.  

g. khusus pada areal sempadan sungai yang merupakan areal 

rekreasi yang terintegrasi langsung dengan perairan, maka 

pengembangan di areal sempadan tepi air ini ditambah dengan 

lahan dari garis rata-rata muka air.  

h. mempertahankan kealamian sungai dengan menghindari 

pembuatan konstruksi pada sungai, kecuali pada kawasan 

perumahan yang memerlukan pembuatan tanggul untuk 

keselamatan perumahan di sekitarnya terhadap banjir. Konstruksi 

buatan ini tetap memperhatikan kealamian sungai.  

i. vegetasi yang diizinkan pada areal sempadan adalah diutamakan 

vegetasi yang memiliki akar tunjang (pohon tahunan) untuk 

mencegah erosi.  



90 
 

j. dilengkapi dengan lampu-lampu untuk menjamin keselamatan 

pengunjung waktu malam setiap 10 meter pada tempat-tempat 

yang banyak dikunjungi atau sepanjang jalur sirkulasi.  

k. struktur tidak diizinkan pada daerah genangan kecuali struktur 

yang portable. 

(4) Ketentuan tambahan  Pengembangan Zona Perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5) huruf c mencakup: 

a. seluruh jalan lingkungan di zona perumahan perkotaan yang 

mempunyai lebar jalan kurang dari 4 meter diharuskan untuk 

memiliki saluran drainase tertutup ditengah badan jalan yang 

dilengkapi dengan lubang-lubang pengontrol (manhole).  

b. khusus bagi perumahan yang menghadap ke sungai, diharuskan 

memiliki GSB (Garis Sempadan Bangunan) depan sekurang-

kurangnya 4 m. 

c. limbah air kotor dari perumahan tidak boleh dibuang langsung ke 

badan air melainkan harus diolah dahulu didalam septic tank.  

d. pada perumahan perkotaan kepadatan sedang, ditentukan 

beberapa hal sebagai berikut:  

- bidang dinding terluar tidak boleh melampui batas perkarangan;  

- untuk perbaikan dan perombakan bangunan yang semula 

menggunakan dinding batas bersama dengan bangunan di 

sebelahnya, disyaratkan membuat dinding batas tersendiri 

disamping dinding batas terdahulu.  

e. pada perumahan perkotaan kepadatan sangat rendah dan 

kepadatan rendah ditentukan beberapa hal sebagai berikut: sisi 

bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang 

tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta 

bangunan belakang yang berbatasan dengan perkarangan, kecuali 

untuk bangunan rumah tinggal salah satu sisi boleh berimpit atas 

dasar kesepakatan dengan tetangga yang berbatasan; setiap 

penambahan lantai/tingkat bangunan GSB ditambah 0,5 m 

hingga mencapai jarak bebas terjauh 8 m.  

f. jarak bebas antar massa/blok bangunan dalam suatu kavling 

pada zona ini diatur sebagai berikut: 

- jika kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling 

berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut 

minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan; 

- jika salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding 

tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka 

dan/atau berlubang, maka jarak antara dinding minimal satu 

setengah kali jarak bebas yang ditetapkan; 
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- jika keduanya memiliki bidang tertutup yang saling berhadapan, 

maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak 

bebas yang ditetapkan. 

g. pada zona perumahan perkotaan, panjang satu blok bangunan 

deret maksimal 50 m apabila lebih dari 50 m maka harus di 

buatkan jarak yang berfungsi untuk melokalisir api bila terjadi 

kebakaran dan untuk jalur evakuasi minimal 3 m.  

h. ketentuan pemisah di sepanjang halaman depan, samping dan 

belakang bangunan pada zona ini ditetapkan sebagai berikut: 

- pemisah dalam bentuk pagar, maka tinggi pagar pada daerah 

Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan antara GSJ dengan GBS 

maksimal 1,5 m di atas permukaan tanah pekarangan; 

- pagar diharuskan tembus pandang, dengan bagian bawah yang 

tidak tembus pandang maksimal setinggi 0,75 m di atas 

permukaan tanah pekarangan. 

- pintu  pagar pekarangan dalam keadaan terbuka tidak boleh 

melebihi GSJ. 

(5) Ketentuan tambahan Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 180 ayat (5) huruf d diarahkan untuk menjadi kawasan 

yang mempunyai karakteristik bangunan bermassa tunggal atau 

bukan deret, mencakup 

(6) Ketentuan tambahan Intalasi Vital untuk Gardu Induk Listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5) huruf e mencakup: 

a. Luas lahan yang perlu disediakan untuk pembangunan Gardu 

Induk Listrik Tegangan Tinggi 150 kV yang disesuaikan dengan 

jenis tanah (disesuaikan dengan standard IEEE/ANSI std 80-1986) 

adalah: 

- untuk tanah bebatuan untuk kedalaman 0,3 m dengan luasarea 

pentanahan 400 x 500 m2. 

- untuk tanah pertanian untuk kedalaman 0.8 m dengan luas 

area pentanahan 60 x 115 m2. 

- untuk tanah pasir basah untuk kedalaman 0.8 m dengan luas 

area pentanahan 120 x 230 m2. 

b. semua penggunaan dalam  instalasi vital menggunakan dasar 

aturan dalam pembangunan instalasi vital terkait dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penduduk hingga akhir tahun rencana. 

(7) Ketentuan tambahan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 180 ayat (5) huruf f mencakup: 

a. pada ruang publik tidak boleh didirikan pagar pada area antara 

GSB dan GSJ dan pada GSJ. 

b. letak pintu masuk utama bangunan sarana umum harus 

berorientasi ke jalan umum. 
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c. sarana pendidikan dasar dan menengah tersebar di pada setiap 

unit lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan di 

dalam standard pelayanan minimum sesuai dengan jumlah 

penduduk. 

d. untuk bangunan pendidikan tinggi, KDB maksimal (40%) hanya 

berlaku di kawasan pusat kota sementara di daerah lainnya 

adalah 30%. 

e. pupati dapat memberikan kelonggaran ketentuan KDB dan KLB 

untuk bangunan umum dan bangunan sosial dengan tetap 

memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan; serta untuk 

bangunan umum yang menyediakan ruang terbuka yang lebih 

luas dan atau lebih kecil dari KDB.  

f. penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan 

ketentuan KDB dan KLB tidak dilampaui, memperhitungkan 

keadaan lapangan, keserasian, keamanan lingkungan serta 

persyaratan teknis yang ditetapkan. 

g. dimungkinkan adanya penggunaan lain sebagai pelengkap atau 

penunjang kegiatan utama bangunan umum berupa bangunan 

campuran dengan kegiatan perniagaan atau kelembagaan, tetapi 

tidak dimungkinkan untuk dilakukan sebaliknya.  

h. pada ruang publik tidak boleh didirikan pagar pada area antara 

GSB dan GSJ dan pada GSJ. 

i. letak pintu masuk utama bangunan sarana umum harus 

berorientasi ke jalan umum. 

j. sarana pendidikan dasar dan menengah tersebar di pada setiap 

unit lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan di 

dalam standard pelayanan minimum sesuai dengan jumlah 

penduduk. 

k. untuk bangunan pendidikan tinggi, KDB maksimal (40%) hanya 

berlaku di kawasan pusat kota sementara di daerah lainnya 

adalah 30%. 

l. Bupati dapat memberikan kelonggaran ketentuan KDB dan KLB 

untuk bangunan umum dan bangunan sosial dengan tetap 

memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan; serta untuk 

bangunan umum yang menyediakan ruang terbuka yang lebih 

luas dan atau lebih kecil dari KDB.  

m. penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan 

ketentuan KDB dan KLB tidak dilampaui, memperhitungkan 

keadaan lapangan, keserasian, keamanan lingkungan serta 

persyaratan teknis yang ditetapkan. 

n. dimungkinkan adanya penggunaan lain sebagai pelengkap atau 

penunjang kegiatan utama bangunan umum berupa bangunan 
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campuran dengan kegiatan perniagaan atau kelembagaan, tetapi 

tidak dimungkinkan untuk dilakukan sebaliknya 

(8) Ketentuan tambahan Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5) huruf g mencakup: 

a. kegiatan campuran antara perumahan dan pertokoan (ruko) serta 

perumahan dengan perkantoran (rukan) hanya diperkenankan 

pada bangunan deret dengan ketinggian maksimum 3 lantai pada 

peruntukan lahan yang sudah ditentukan;  

b. semua bangunan di sepanjang jalan arteri sekunder termasuk 

yang berbentuk ruko dan rukan harus memiliki GSB sesuai 

dengan ketentuan, dan tanahnya harus sama tinggi dengan badan 

jalan sehingga dapat digunakan sebagai ruang parkir bagi 

pengunjung pertokoan; 

c. bangunan deret yang menghadap ke jalan arteri tidak 

diperkenankan mempunyai akses langsung ke jalan tersebut 

kecuali dengan membuat jalur lambat terlebih dahulu;  

d. panjang blok bangunan maksimum 50 m sebagai pencegahan 

kebakaran; 

e. pada bangunan toko, halaman depan dan samping pada daerah 

GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan toko tidak boleh 

dibuat pemisah baik berupa pagar maupun tembok yang dapat 

menghalangi orang berjalan ke bangunan toko sebelahnya; 

f. pada bangunan perkantoran kompleks, diwajibkan menyediakan 

fasilitas tempat parkir sesuai dengan jumlah kebutuhan; 

penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah 

penghijauan;  

g. penempatan penanda bangunan (reklame, papan nama, logo dan 

sarana komunikasi) tidak boleh mengganggu ketertiban umum, 

lalu lintas prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitektur 

bangunan dan lingkungan serta harus memenuhi kekuatan 

struktur dengan memperhatikan keserasian, keselamatan, dan 

keamanan lingkungan; dan  

h. bagian atau unsur bangunan yang dapat terletak di depan GSB 

adalah unsur bangunan yang tidak digunakan sebagai ruang 

kegiatan, unsur bangunan akibat rencana perhitungan struktur 

atau instalasi bangunan, dan unsur bangunan yang diperlukan 

sebagai sarana sirkulasi 

Paragraf 8 
Teknik Pengaturan Zonasi  

 

Pasal 182 
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(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) BWP Pasir Pengaraian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal .. ayat (2) huruf i, ditetapkan oleh Bupati  

setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan 
memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat penerapan 

PZ pada sub zona.   
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  

a. bonus dengan kode a;  

b. pengendalian pertumbuhan dengan kode b; dan   
c. pertampalan aturan atau overlay dengan kode c.  

d. Pengalihan hak membangun atau TDR (Transfer of Development 
Right) dengan kode d. 

 
Pasal  183 

(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a, 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan/ 
pelampauan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai 
berikut:  

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Rambah berasarkan kepentingan 
ekonomi;   

b. Lokasi yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan 
moda (park and ride);  

c. Lokasi pertemuan angkutan umum massal.  

d. Lokasi pusat pelayanan publik dengan fungsi campuran yang 
terdiri dari pasar tradisional dan fungsi lainnya. 

e. Lokasi pembangunan Rusun Umum untuk MBR yang dibangun 
oleh pihak swasta atau yang dikerjasamakan dengan pihak 
swasta.  

(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi 
menyediakan fasilitas publik antara lain:  
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;  

b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;  
c. menyediakan lahan  dan membangun fasilitas pendidikan 

dan/atau kesehatan.menyediakan dan/atau membangun waduk 
atau situ;  

d. menyediakan infrastruktur;  

e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan 
kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;dan/atau   

f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi denganangkutan 
umum.   

g. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat 

peningkatan kualitas sempadan sungai.  
h. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling 

dengan persyaratan teknis: 

- berada pada lantai dasar bangunan (groundfloor) dan 
mempunyai lebar minimal 3,5 meter.  

- berada di atas muka tanah (above ground level) tetapi 
berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada 

pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.  
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- berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan 
umum masal.  

- minimal dapat dilalui 16 jam sehari. 
i. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan 

lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis: 
- terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada.  
- menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses.  

- terbuka untuk umum.  
- sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan 

kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan 

atau dari sarana sistem angkutan umum massal.  
j. menyediakan ruang untuk sektor informal. 

(3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di 
dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.   

(4) Kompensasi terhadap pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui 
Peraturan Bupati.  

 
Pasal 184 

(1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

182 ayat (2) huruf b, zona yang dikendalikan perkembangannya 
karena karakteristik kawasan.   

(2) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:   
a. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter 

lingkungan/koridor;   
b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;   
c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;   

d. menyediakan prasarana parkir yang memadai dalam persil.   
e. untuk bangunan cagar budaya yang berubah menjadi fungsi 

komersial diwajibkan untuk menyediakan lahan parkir yang 

memadai.  

 

Pasal 185 

(1) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 182 ayat (2) huruf c, merupakan zona dengan dua atau lebih 
aturan yang ditambahkan pada sub zona.   

(2) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan pada: 
a. KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan,  

b. tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai 
c. ketentuan peraturan perundang-undangan.   

d. ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang sesuai peraturan 
perundang-undangan nasional maupun Provinsi Riau 

e. Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundangundangan 

nasional 
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Pasal 186 

(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) BWP Pasir Pengaraian yang 
diprioritaskan pengangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

ayat (2) huruf i, ditetapkan oleh Bupati meliputi: 
a. Kawasan Urban Heritage Pasar Lama; 
b. Kawasan Kebun Raya Pasir Pengaraian; dan 

c. Koridor Wisata Religi Islamic Centre-Surau Suluk Syekh Ibrahim 
(2) Teknik pengaturan zonasi Kawasan Urban Heritage Pasar Lama; 

Kawasan Kebun Raya Pasir Pengaraian, dan Koridor Wisata Religi 

Islamic Centre-Surau Suluk Syekh Ibrahim tercantum dalam 
Lampiran .. Perda ini. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Prinsip-prinsip Perizinan 

 
Pasal 187 

(1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang  dalam 
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata 
Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah ini.  
(2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah.  
(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah 

yang berwenang.  
(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

(5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat 
pengendali pemanfaatan ruang meliputi: 

a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; dan 

b. rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan 

ruang yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi.  
(6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu 

pada RDTRK, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan 

sektoral lainnya yang terkait.  
(7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada 
ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
ini.  

(8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan 
pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

(9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan Tambahan untuk 
kepentingan umum kepada pemohon izin.  
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(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata 
cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

  
Bagian Kedua 

Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang 
 

Pasal 188 

(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang.  
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan 

tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.  

(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar 
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan 

Zonasi, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.  
(4) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui 

prosedur khusus.  
(5) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya 

dampak pembangunan.  
(6) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan 

dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda 
dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana 
dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB V 

KELEMBAGAAN 
 

Pasal 189 

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kota, 
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.  

(2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan 
ruang Kota, meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan 

penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan 
penataan ruang Kota.  

(3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dibantu oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Ahli 
Cagar Budaya.  

 
            BAB VI 

KERJASAMA DAERAH 
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Pasal 190 

(1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas wilayah di 
Kawasan Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan mekanisme dan tata 

cara kerjasama daerah.  
(2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. tata cara kerjasama antara daerah; dan 
b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.  

(3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kerja Sama 
Daerah.  

 
BAB VII 

PERAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Hak Masyarakat 

 
Pasal 191 

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk: 

a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan 
ruang melalui media komunikasi; 

b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telahditetapkan; 

c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang;   

d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah 
mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuanperaturan 
perundang-undangan;  

e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;  
f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang;  
g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya;  

h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan  

i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin 
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang.  

  
Pasal 192 

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan 

pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf a, 
Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan 

RDTR dan Peraturan Zonasi.  
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(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselenggarakan melalui penempelan/pemasangan peta 

rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum 
dan kantor-kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, 

penggunaan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak 
dan elektronik lainnya yang sah. 

 

Pasal 193 

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang 
sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

191 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya 
alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak 
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
Pasal 194 

(1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf f, 
diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap 

memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat.  
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang 

layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
  

Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 
 

Pasal 195 
Dalam kegiatan penataan ruang BWP, masyarakat wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 
pejabat yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap zona dan sub zona yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.  
 

Pasal 196 

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilaksanakan dengan 

mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-
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aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat 
secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan 

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, 
dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan 
ruang yang serasi, selaras dan seimbang.   

  
Bagian Ketiga 

Bentuk Peran Masyarakat 

 
Pasal 197 

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat 
berbentuk: 
a.  masukan mengenai:  

- persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
- penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona ; 

- pengidentifikasian  potensi  dan masalah pembangunan 
wilayah  atau Zona ; 

- perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

- penetapan rencana tata ruang.  
b. kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah dan/atau sesame unsur 

masyarakat dalam perencanaan tata ruang.  

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur 
masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal 

dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi 

dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan sumber daya alam; dan  

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat 
berbentuk: 
a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 

dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 
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kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan; dan  

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang.  
 

Bagian Keempat 

Tata Cara Peran Masyarakat 
 

Pasal 198 

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat 
berbentuk: 

a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi 
dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang 
melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan  

b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk: 
a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang 

melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;  

b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan  
d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang. 

(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat 
berbentuk: 
a. menyampaikan masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada 
pejabat yang berwenang;  

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;  

c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 

kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan; dan  

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 

berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

 
BAB VIII 

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH DAERAH 
Bagian Pertama 

Kewajiban 

 
Pasal 199 
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Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan 
minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan 

ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

Pasal 200 
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap perencanaan tata 
ruang Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 
masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata 
ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai 

dengan tingkat rencana;  
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang; 

c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari 
masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan 

d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 

perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
Pasal 201 

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan ruang 

Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 
masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;  

b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  
c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan  
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
  

Pasal 202 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban, pada tahap pengendalian 
pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 
masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui 
media komunikasi;  

b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian 
pemanfaatan ruang;  

c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan 
mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,pemberian 
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan 

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang 
yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.  
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(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
  

Bagian Kedua 
Tugas dan Tanggung Jawab 

 

Pasal 203 

(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di 

bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.  
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan 
minimal.  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: 

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang 
penataan ruang; 

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 
penataan ruang; 

c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; 

d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; 
dan 

e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.  

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan 

pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 204 

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah 

membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan 
penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), harus memuat paling sedikit: 

a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan 
ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah 

ditetapkan;  
b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; 
c. informasi Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan; dan 
d. informasi Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi 

Arahan/ketentuan peraturan zonasi, Arahan/ketentuan perizinan, 

Arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan sanksi.  
(3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang BWP 

menjadi tanggung jawab Bupati.  
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(4) SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat 
memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan 

komunikasi Kabupaten. 
  

BAB IX 
PENGAWASAN 

 

Pasal 205 

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan 
memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang BWP 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam 
penyelenggaraan penataan ruang BWP, Bupati mengambil langkah 
penyelesaian sesuai kewenangannya.  

(3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah 

penyelesaian sesuai kewenangannya 
 

BAB X 

LARANGAN 
 

Pasal 206 

Setiap orang dan/atau badan dilarang:  

a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah 

Daerah; 
b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin 

berdasarkan RTRWK, RDTRK, rencana rinci zona strategis Kota, atau 

peraturan zonasi;  
c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang 

diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTRK dan/atau peraturan zonasi;  

d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 
yang tidak benar;  

e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap zona yang 
oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai 
milik umum; 

f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona berdasarkan 
peraturan zonasi;  

g. melakukan kegiatan pembangunan di zona rawan bencana dengan 
tingkat kerentanan tinggi tanpa konstruksi yang memadai;  

h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan;  
i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan zona 

resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;  

j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di wilayah yang 
termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;  

k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung; 
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l. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem 
jaringan energi; 

m. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan 
terhadap struktur internal Kota dan system prasarana wilayah 

Nasional dan Provinsi;  
n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas ruang terbuka 

hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;   

o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu 
bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, 
kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di Zona 

lindung;  
p. merusak koleksi tumbuan dan satwa di Zona taman hutan raya;   

q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, 
kondisi fisik Zona, dan wilayah tangkapan air;  

r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang memadai limbah 

padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;   
s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan 

estetika Zona dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam 
serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap Zona mata 
air;  

t. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam 
radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air pada 
daerah tangkapan (cachment area);   

u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik 
Zona mata air serta kelestarian mata air;  

v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;  
w. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah 

ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;   

x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan 
merusak fungsi Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan;  

y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di 
sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan 
sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;  

z. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih 
besar dari 40% (empat puluh persen), dan di Zona rawan longsor 
dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 

40% (empat puluh persen);   
aa. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di Zona rawan longsor 

dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 
40% (empat puluh persen);  

bb. membangun industri/pabrik di Zona rawan longsor dengan tingkat 

kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai 
dengan 40% (empat puluh persen);  

cc. menyelenggarakan perdagangan supermarket dan departement store 
pada lokasi sistem jaringan Jalan Lingkungan dan Zona pelayanan 
lingkungan di dalam BWP; dan  

dd. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang 
alam dan pemandangan visual di Zona pelestarian.  
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BAB XI 
SANKSI 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 207 
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 merupakan acuan 
dalam pengenaan sanksi terhadap :  

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan 
Zonasi;  

b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 
berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi; 

c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 

diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;   
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan 
Peraturan Zonasi;   

e. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona atau sub 

zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
milik umum; dan  

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang 

tidak benar.   
 

Bagian Kedua 
Sanksi 

 

Pasal 208 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 207, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau 

sanksi pidana dan/atau sanksi perdata.   
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi 

pelanggaran berbentuk: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati.  
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(4) Pengenaan sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
   

Bagian Ketiga 
Biaya Paksaan Penegakan Hukum 

 

Pasal 209 

(1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, 
Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, 

dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya 
paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
(2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa 
penegakan hukum diatur dengan Peraturan Bupati. 

  
Bagian Keempat 

Penegakan Peraturan Daerah 

 
Pasal 210 

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan 
kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik 

Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XII 

PENYIDIKAN 
Pasal 211 

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat 
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan 

dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan 

dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan 

penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang 

penataan ruang; dan  
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.  

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik 

pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara 

serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
  

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 2012 

(1) RDTRK dan Peraturan Zonasi berlaku untuk jangka waktu 20 
(duapuluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan 

Daerah ini sampai dengan Tahun 2038 dan dapat ditinjau kembali 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan 

Zonasi yang baru.  
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 

bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial 
wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan, RDTRK dan Peraturan Zonasi dapat ditinjau kembali lebih 

dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.   
(3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan 

kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan 
ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.  

(4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:  
a. RDTRK  dan Peraturan Zonasi tetap berlaku sesuai dengan masa 

berlakunya; atau 

b. RDTRK dan Peraturan Zonasi perlu dilakukan revisi.  
(5) Dalam hal peninjauan kembali RDTRK dan Peraturan Zonasi 

menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b, revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi dilaksanakan dengan 
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tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(6) Revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

 
Pasal 213 

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

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.  

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:  
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai 
dengan masa berlakunya;  

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan 
Peraturan Daerah ini;  

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa 
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona 
berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan   

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang 
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan 

penggantian yang layak.  
c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan   
d. Pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin 

ditentukan sebagai berikut: 
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan   
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.  
(3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat 

diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.  
(4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan 

Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus 

menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) 
tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.  

 
BAB XIII 
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KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 214 

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

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.  

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai 

dengan masa berlakunya;  
b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan 

Peraturan Daerah ini;  
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa 
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona 
berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan   

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 
Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang 
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan 

penggantian yang layak.   
c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan   
d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin 

ditentukan sebagai berikut: 

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan   
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.  

(3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat 

diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.  
(4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan 

Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus 

menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) 
tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.  

(5) Izin pemanfaatan ruang, baik yang berada di Zona lindung maupun 

Zona budidaya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, ditinjau kembali.  
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu.  
 
  

Ditetapkan di Rokan Hulu 
pada tanggal   

 
                BUPATI ROKAN HULU,  
 

  
              
                                                               H. SUKIMAN 

 
 

Diundangkan di Rokan Hulu 
pada tanggal  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, 
 
  

 
……………………………………… 

  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI 
RIAU 

…………. 
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Gambar 1.  Rencana Pusat Pelayanan BWP Pasir Pengaraian  
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Gambar 2. Rencana Jaringan Transportasi 
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Gambar Error! No text of specified style in document.. Rencana Jaringan Listrik 
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Gambar 4. Rencana Jaringan Telekomunikasi 
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Gambar 5. Rencana Jaringan Air Minum 
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Gambar 6. Rencana Jaringan Drainase 
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