
Peraturan Daerah  -  RTRW  2002 - 2012   

 

 

 

1 

 
 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

SALINAN 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR  24   TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2002-2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pasuruan dengan 

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, 

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, 

perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; 
 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar 

sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah 

merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan 

Pemerintah, masyarakat, dan / atau dunia usaha; 
 

c.   bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa 

Timur, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan 

ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 
 

d.  bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a, b, dan c di atas, serta 

sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat       :   1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3839 );  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );  

 

 
 

 

3. Undang……..
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3507); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3501); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3241); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 

tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara 

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 

tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3952); 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang 

Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Keputusan Presiden; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;  

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 1991 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Timur; 
 

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 1997/1998-

2011/2012; 
 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola 

Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2005 ( Lembaran Daerah 

kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor  3, Seri E );  
 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 – 2005 ( Lembaran Daerah 

kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor  8, Seri E ); 

 
 

Dengan……..



Peraturan Daerah  -  RTRW  2002 - 2012   

 

 

 

3 

 
Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PASURUAN, 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA  
 

TATA RUANG WILAYAH  TAHUN 2002-2012 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan; 
 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan; 
 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan; 
 

d. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional ; 
 

e. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 

ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara 

kelangsungan kehidupannya; 
 

f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 

direncanakan maupun tidak; 
 

g. Penataan ruang, adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
 

h. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang; 
 

i. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Propinsi 

Jawa Timur kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah 

Kota Pasuruan yang menjadi pedoman untuk perumusan kebijakan 

pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pasuruan;  
 

j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; 
 

k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa 

guna kepentingan pembangunan berkelanjutan; 
 

l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dimanfaatkan secara terencana dan terarah atas dasar 

kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna hidup 

dan kehidupan manusia, yang terdiri dari kawasan pertanian dan 

kawasan non pertanian; 
 

m. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 
 

n. Kawasan…….. 
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n. Kawasan Pinggiran adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian berwujud kawasan pinggiran dari kawasan pusat perkotaan 

dengan susunan fungsi kawasan meliputi tempat permukiman kawasan 

pinggiran, kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, kegiatan 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 
 

o. Kawasan Pengendalian Ketat adalah kawasan yang memerlukan 

pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk 

mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan 

menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; 
 

p. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya di singkat BWK adalah 

kesatuan dalam sub ruang wilayah Kota Pasuruan yang mempunyai 

spesifikasi fisik, sosial, ekonomi, serta memerlukan manajemen 

penyelenggaraan pembangunan yang tertentu untuk mewujudkan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar 

kawasan yang berhasil guna dan berdaya guna; 
 

q. Unit Lingkungan adalah kesatuan terkecil dalam struktur ruang 

wilayah Kota Pasuruan yang mempunyai spesifikasi fisik, sosial, 

ekonomi tertentu sesuai arahan pola penataan ruang dalam Bagian 

Wilayah Kota untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan laju pertumbuhan antar penggunaan lahan yang berhasil 

guna dan berdaya guna. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW ini mencakup strategi 

pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pasuruan sampai dengan 

batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
 

Pasal 3 
 

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : 

a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi 

pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan 

ruang yang berkualitas; 

b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; 

c. rencana umum tata ruang wilayah; 

d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 
 

BAB III 

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI 

Bagian Pertama 

Asas dan Tujuan 
 

Pasal 4 
 

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  disusun berasaskan : 

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya 

guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; 

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.  

Pasal 5…….. 
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Pasal 5 

 

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf  a,  yaitu : 
 

a. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan 

nasional dan daerah; 
 

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 

kawasan budi daya di kawasan perkotaan yang ada di daerah; 
 

c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 
 

d. terwujudnya pemerataan perkembangan ekonomi, sosial, budaya 

masyarakat diseluruh wilayah Kota Pasuruan melalui pengurangan 

kesenjangan ekonomi antar wilayah; 
 

e. terwujudnya pembangunan perkotaan yang menjadi dasar penertiban 

penggunaan lokasi dan pembangunan; 
 

f. menetapkan lokasi investasi yang dikelola oleh Pemerintah dan atau 

masyarakat. 

 
Bagian Kedua 

Strategi Pelaksanaan 
 

Pasal 6 

 

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan 

ruang wilayah; 
 

(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
 

a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; 

b. pengelolaan kawasaan perkotaan, dan kawasan tertentu yang 

berlokasi di daerah; 

c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan; 

d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, 

dan prasarana pengelolaan lingkungan; 

e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan 

penatagunaan sumber daya alam lainnya. 

 
Pasal  7 

 

Untuk memantapkan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, strategi penanganannya adalah 

sebagai berikut :  
 

a. penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara optimal, baik 

untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan maupun 

peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan; 
 

b. pengaturan kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya yang 

mempertimbangkan peningkatan dan kelestarian fungsi hidrologis 

kawasan serta penanggulangan erosi dan lahan kritis; 
 

 

 
c. kelestarian…….
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c. kelestarian dari kawasan fungsi lindung mutlak dilaksanakan sebagai 

upaya pelestarian sumber-sumber air, baik air permukaan maupun air 

bawah tanah; 
 

d. pengendalian pemanfaatan ruang dengan pengembangan sistem 

insentif dan disinsentip pada kawasan budidaya dan kawasan lindung; 
 

e. pengembangan sistem perijinan pemanfaatan ruang; 
 

f. pengembangan sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan 

rencana tata ruang secara berdaya guna dan berhasilguna. 

 

Pasal  8 

 

Untuk memantapkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat 2 huruf  b,  strategi penanganannya adalah sebagai berikut :  
 

a. mempertahankan kawasan pertanian produktif pada kawasan yang 

ditetapkan sebagai kawasan perkotaan; 

b. pengembangan kawasan industri pada kawasan perkotaan; 

c. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum dan ekonomi 

pada kawasan perkotaan; 

d. pemantapan sistem kemudahan (aksesibilitas) antar kawasan;. 

e. pengembangan sistem insentif bagi investasi untuk pengembangan  

pada  kawasan yang lambat berkembang. 

 

Pasal  9 

 

Untuk memantapkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat 2 huruf  c,  strategi penanganannya adalah sebagai berikut :  
 

a. penetapan struktur wilayah dan fungsi satuan wilayah pengembangan 

dalam ruang wilayah Kota Pasuruan; 

b. pemanfaatan ruang wilayah secara optimal antar dan didalam bagian 

wilayah kota (BWK) yang mencerminkan keterkaitan sumberdaya 

manusia, alam dan buatan; 

c. penetapan sistem perkotaan sebagai pusat-pusat  kawasan 

pengembangan berdasarkan susunan hirarki; 

d. mengembangkan kawasan perkotaan sesuai peranan dan fungsinya 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah kota; 

e. penataan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi dalam satuan wilayah pengembangan kota dan terhadap 

wilayah regional; 

f. pengembangan kawasan andalan dan sektor sektor unggulan dalam 

wilayah Kota Pasuruan. 

 

Pasal  10 

 

Untuk memantapkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat 2 huruf d,  strategi penanganannya adalah sebagai berikut :  
 

a. pengembangan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi dan 

energi untuk mengembangkan ekonomi kawasan  perkotaan ; 

b. pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan pada kawasan 

budidaya dan lindung. ; 

c. pengembangan sistem insentif dan disinsentif penyediaan sarana dan 

prasarana dasar kawasan dalam rangka kegiatan investasi untuk 

pengembangan kawasan. 

 
Pasal 11……..
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Pasal  11 

 

Untuk memantapkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf e, strategi penanganannya adalah sebagai berikut:  
 

a. pengendalian penatagunaan lahan pada kawasan lindung dengan 

penertiban   perijinan   pemanfaatan  ruang; 

b. penatagunaan tanah untuk peruntukan permukiman yang terbangun 

pada  kawasan budidaya maksimal mencakup 60 % pada kawasan 

permukiman perkotaan dan 40 % di kawasan  permukiman transisi; 

c. pengaturan pemanfaatan air secara berdayaguna dan berhasilguna; 

d. pelestarian kawasan penyangga  air dan sumber-sumber air baku; 

e. pengembangan sistem kelembagaan dan regulasi yang mendukung 

pelaksanaan pemanfaatan ruang secara berdayaguna dan berhasilguna. 

 

BAB IV 
 

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH 
 

Bagian Pertama 
 

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah 
 

Paragraf 1 
 

Umum 
 

Pasal 12 
 

(1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b, diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan 

pembangunan dan sistem permukiman perkotaan serta sistem 

permukiman pinggiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan 

prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (2) huruf d; 
 

(2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1),  meliputi permukiman perkotaan, dan prasarana. 
 

Paragraf 2 

Sistem Permukiman Perkotaan 
 

Pasal  13 
 

Sistem permukiman perkotaan merupakan pusat permukiman yang 

berfungsi sebagai pusat pelayanan barang dan jasa serta  pemerintahan yang 

berskala lokal, sub regional dan regional dalam ruang wilayah Kota 

Pasuruan terhubungkan oleh adanya sistem prasarana transportasi dengan 

jenjang  hirarki  I , II dan III. 
 

Pasal  14 
 

Pengembangan struktur wilayah dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan 

(SSWP) dengan pusat-pusat kawasan Bagian Wilayah Kota (BWK) yang 

mempunyai peran dan fungsi pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 

13 adalah sebagai berikut :  
 

a. Bagian Wilayah Kota (BWK) pusat kota pada wilayah Kecamatan 

Purworejo, dengan dominasi kegiatannya terkonsentrasi pada kegiatan 

pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan sosial berupa dominasi ketersediaan sarana dan prasarana 

sosial; 
b. bagian……..
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b. Bagian Wilayah Kota (BWK) bagian barat pada wilayah Kecamatan 

Gadingrejo, dengan  dominasi kegiatannya pusat pemerintahan skala 

kecamatan, pendidikan lokal, transportasi regional, jasa dan perdagangan 

skala sub regional serta lokal, sarana dan prasarana sosial skala lokal, 

kegiatan pertanian dan ruang terbuka hijau, kegiatan industri kecil, 

industri menengah dan industri besar; 
 
 

c. Bagian Wilayah Kota (BWK) bagian Timur pada wilayah Kecamatan 

Bugul Kidul, dengan dominasi kegiatannya pusat pemerintahan skala 

kecamatan, pendidikan skala sub regional, transportasi regional, jasa dan 

perdagangan skala lokal, sarana dan prasarana sosial skala lokal, 

kegiatan perikanan, kegiatan pertanian dan ruang terbuka hijau . 
 

Paragraf 3 

Sistem Prasarana 
 

Pasal  15 
 

Pengembangan sistem prasarana wilayah Kota Pasuruan mencakup jaringan 

transportasi, jaringan utilitas dan sistem pengelolaan sampah dengan 

berdasarkan hirarki dan fungsinya dikembangkan sebagai penunjang 

perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan sistem 

keterkaitan pertahanan keamanan wilayah. 
 

Pasal  16 
 

Sistem transportasi di wilayah Kota Pasuruan sebagai berikut: 
 

a. Jaringan perhubungan darat terdiri dari :  

1. jalan arteri primer, menghubungkan antar Propinsi dari Kota 

Surabaya ke wilayah lain di kawasan Timur Propinsi Jawa Timur 

pada wilayah Kota Pasuruan yang melalui Kecamatan Gadingrejo, 

Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul, yang 

perannya untuk melayani fungsi kegiatan primer dalam skala 

Regional; 
 

2. jalan arteri sekunder, menghubungkan jasa distribusi untuk 

masyarakat dalam kota sebagai perpanjangan dari jalan arteri 

primer  :  

a) arteri sekunder 1 :  Bangilan - Kebonsari – Purworejo -

Kebonagung; 

b) arteri sekunder   2  :   Kandangsapi - Pekuncen - Petamanan -

Purutrejo, 

yang perannya  untuk melayani fungsi kegiatan sekunder dalam 

skala Sub Regional yang terletak di pusat kawasan Permukiman; 
 

3. jalan kolektor primer, menghubungkan antar wilayah dalam 

wilayah Propinsi Jawa Timur di wilayah Kota Pasuruan adalah 

jalur yang terletak di  :  
 

a) jalur jalan dari Pusat Kawasan Permukiman Tapaan ke 

rencana jalan arteri primer di kawasan utara dan atau 

sebaliknya, yang berperan untuk mengembangkan pelayanan 

fungsi kegiatan primer dalam skala sub Regional dan lokal; 
 
 

b) jalur jalan dari Pusat Kawasan Permukiman Purutrejo ke 

kawasan permukiman Pohjentrek kearah selatan Wilayah Kota 

Pasuruan dan atau sebaliknya, yang berperan untuk 

mengembangkan pelayanan fungsi kegiatan Primer dalam 

skala Sub Regional dan lokal ; 
 

c. jalur…….. 
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c) jalur jalan dari Pusat Kawasan Permukiman Purutrejo, 

Pohjentrek, Bukir, Krapyakrejo, Petahunan, Randusari dan 

Karangketug. 
 

4. jalan kolektor sekunder,  menghubungkan antar wilayah 

Kota/Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Timor di wilayah 

Kota Pasuruan yang berperan untuk mengembangkan pelayanan 

fungsi kegiatan sekunder dalam skala Sub Regional dan lokal, 

yang terletak didalam pusat kawasan permukiman; 
 

5. jalan lokal primer, menghubungkan antar kawasan kecamatan 

dalam wilayah Kota Pasuruan yang berperan pelayanan fungsi 

kegiatan primer skala Lokal yang terletak di seluruh kawasan 

permukiman kecamatan di wilayah Kota Pasuruan; 
 

6. jalan lokal sekunder, menghubungkan antar kawasan kecamatan 

dalam wilayah Kota Pasuruan yang berperan pelayanan fungsi 

kegiatan sekunder skala lokal yang terletak didalam pusat-pusat 

kawasan permukiman semua kecamatan di wilayah Kota Pasuruan. 
 

b. Lokasi dan fungsi pengembangan Terminal Angkutan Darat :  
 

1. terminal bus, Mobil Penumpang Umum (MPU) dan angkutan kota 

di Kelurahan Blandongan, terletak dipusat kawasan perkotaan 

bagian timur berfungsi sebagai pelayanan angkutan skala 

Regional, Sub Regional dan Lokal; 
 

2. sub terminal angkutan kota pada kawasan selatan, terletak di 

Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo berfungsi sebagai 

pelayanan angkutan skala Lokal; 
 

3. sub terminal, Mobil Penumpang Umum (MPU) dan angkutan kota 

pada kawasan barat terletak di Kelurahan Karangketug yang 

berfungsi sebagai pelayanan angkutan  skala sub regional dan 

lokal. 
 

c. lokasi dan fungsi pengembangan Stasiun Angkutan Kereta Api:  

1. stasiun kereta api berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa angkutan 

skala regional dan sub regional; 
 

2. pengembangan skala pelayanan stasiun kereta api akan 
dikembangkan untuk menunjang pengembangan hirarki dan fungsi 

kawasan permukiman. 
 

Pasal  17 
 

(1) Pengembangan energi listrik dan energi lainya ditujukan untuk 

menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai pada 

kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budidaya lainya di 

wilayah Kota Pasuruan; 

(2) Areal di bawah lintasan jaringan transmisi listrik tegangan 

tinggi/sangat tinggi dibebaskan dari bangunan dengan ganti rugi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku. 
 

Pasal  18 
 

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat 

kegiatan  yaitu : 

a. pemerintahan dan sosial. 

b. perdagangan dan jasa. 

c. industri. 

d. perumahan pemukiman penduduk. 
Pasal 19…….. 
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Pasal  19 

 

(1) Pengembangan sistem jaringan perpipaan air bersih dikembangkan 

pada pusat–pusat kawasan permukiman perkotaan yang sistem 

pengelolaannya oleh perusahaan daerah; 

(2) Pengembangan sarana dan prasarana air bersih lainnya oleh swasta dan 

masyarakat diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal  20 

 

Pengembangan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19 dilaksanakan secara terpadu dengan 

program pembangunan daerah Kota Pasuruan. 

 

Pasal  21 
 

Prasarana persampahan dikembangkan sebagai berikut; 

a. Prasarana persampahan dikembangkan untuk melayani pada pusat 

kawasan permukiman perkotaan dengan penetapan kawasan 

pembuangan sampah akhir di kawasan Blandongan bagian Utara; 

b. Tempat pembuangan sampah sementara pada beberapa kawasan 

pengembangan baru. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 
 

Pasal 22 

 

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b, menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan 

budi daya. 

 

Pasal 23 

 

Kawasan lindung yang ada di wilayah Kota Pasuruan terdiri :  

a. kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya : 

1. kawasan hutan bakau; 

2. kawasan sekitar Kali Welang, Kali Gembong dan Kali Petung. 
 

b. kawasan pelestarian alam : 

 kawasan hutan bakau. 
 

c. kawasan perlindungan setempat : 

1. kawasan sempadan sungai; 

2. kawasan sempadan pantai; 

3. kawasan sekitar mata air. 
 

d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan : 

1. bangunan kuno; 

2. bangunan bersejarah; 

3. element jalan bersejarah; 

4. ruang terbuka hijau, taman dan lapangan olah raga;  

5. tata nilai budaya. 
 

e. kawasan rawan bencana; 

 kawasan rawan bencana banjir. 

 

 
Pasal 24……..
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Pasal  24 

 

Kawasan Budidaya di wilayah Kota Pasuruan terdiri :  

a. kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering; 

b. kawasan perikanan; 

c. kawasan permukiman pusat kota dan pinggiran.; 

d. kawasan perindustrian . 
 

BAB V 

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH 

Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 25 
 

(1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c, diwujudkan pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola 

pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian kedua 

Bab IV; 

(2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan 

pemanfaatan ruang wilayah. 
 

Bagian Kedua 

Penetapan Lokasi 
 

Pasal 26 
 

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi 

kawasan–kawasan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab IV 

Pasal 23 dan Pasal 24. 
 

Pasal  27 
 

Penetapan lokasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 23 huruf a, 

mencakup kawasan hutan bakau yang tersebar di wilayah Kelurahan 

Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan 

Blandongan. 
 

Pasal  28 
 

Penetapan lokasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf  b, mencakup  kawasan hutan bakau yang tersebar di 

wilayah Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, 

Tapaan, Kepel dan Blandongan. 
 

Pasal  29 
 

Penetapan lokasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf c, mencakup :  

a. sub kawasan sempadan sungai yang berada di permukiman ditetapkan 

3–15 meter; 

b. sub kawasan sempadan pantai ditetapkan 50-100 meter dari titik air 

pasang tertinggi; 

c. sub kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan jari-jari 200 meter di 

sekitar mata air. 
Pasal  30……..
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Pasal  30 

 

(1) Penetapan lokasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, mencakup :  

a. bangunan kuno; 

b. bangunan bersejarah; 

c. element jalan bersejarah; 

d. ruang terbuka hijau, taman dan lapangan olahraga; 

e. tata nilai budaya. 

(2) Penetapan nama dan lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan diatur dalam Peraturan Daerah.  
 

Pasal  31 

 

Penetapan lokasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf e, mencakup kawasan rawan banjir / tergenang yang tersebar 

di kawasan sekitar Kali Gembong, Kali Welang dan Kali Petung yang 

keberadaannya membentang dari arah selatan ke utara. 

Pasal  32 

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 24 huruf a, terdiri 

dari :  

a. kawasan pertanian pangan lahan basah di kawasan utara bagian timur 

Kota Pasuruan; 

b. kawasan pertanian pangan lahan kering  tersebar di kawasan timur dan 

barat, selatan bagian timur, selatan bagian tengah, selatan bagian barat 

Kota Pasuruan; 
 

Pasal  33 

 

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf  b, 

berupa: 
 

a kawasan perikanan air tawar berupa kolam / empang perlu diarahkan 

secara ketat dan terkendali dengan pengupayaan pengoptimalan luas 

lahan yang sudah ada, sedang pengembangannya agar lebih menjaga 

keberadaan kawasan resapan air dan sumber air bersih; 
 

b kawasan perikanan air laut tersebar disebagian wilayah utara kelurahan 

Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo, 

Bugullor, Tapaan, Kepel dan Blandongan. 

 

Pasal  34 

 

Kawasan permukiman  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, 

terdiri : 

a. kawasan permukiman pusat kota terletak di kawasan Kecamatan 

Purworejo bagian tengah dan utara serta kawasan Kecamatan 

Bugulkidul bagian barat; 

b. kawasan Permukiman Pinggiran terletak di Kawasan Kecamatan 

Gadingrejo, kawasan Kecamatan Purworejo bagian Selatan dan 

Kawasan Kecamatan Bugulkidul bagian Selatan, Timur dan Utara. 

 

 

 

 
Pasal 35……..
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Pasal  35 

 

Kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d,  

dikembangkan  : 

a. pada daerah pinggiran diarahkan pada sentra-sentra industri dan 

kerajinan serta pada kawasan permukiman yang telah ada dalam skala 

kecil; 
 

b. lokasi industri dan kerajinan tersebar di kawasan Kecamatan 

Gadingrejo bagian selatan dan utara, Kecamatan Purworejo bagian 

utara, Kecamatan Bugulkidul bagian timur. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah 
 

Pasal 36 

 

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (2), diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, 

pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam 

Bab III Bagian Kedua Pasal 6 tentang Strategi Pelaksanaan. 
 

Pasal  37 
 

Tahapan pembangunan untuk mewujudkan pengembangan struktur wilayah 

pada masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu  dengan menyusun 

tahapan pengembangan  sistem sarana dan prasarana wilayah  sampai 

dengan tahun 2012 yang mencakup  :  

a. Pengembangan sistem transportasi darat: 

1. pengembangan jaringan jalan arteri primer dengan peningkatan 

dan penyesuaian lebar jalan sesuai fungsi jalan arteri primer; 

2. pengembangan jaringan kolektor primer dengan peningkatan dan 

penyesuaian lebar jalan sesuai fungsi jalan kolektor primer; 

3. menghindari fungsi ganda jaringan jalan utama yang terletak di 

kawasan perkotaan atau permukiman antara sistem arteri primer 

dan arteri sekunder; 

4. pengembangan dan pengelolaan fasilitas terminal dan angkutan. 
 

b. Pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang dilakukan secara 

serasi serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan 

pemerataan perekonomian Daerah, yang meliputi:  

1. sistem sarana dan prasarana telekomunikasi ; 

2. sistem sarana dan prasarana listrik; 

3. sistem sarana dan prasarana air bersih dan pengairan. 
 

Pasal  38 
 

Langkah-langkah pengelolaan pada Kawasan Lindung dan Kawasan 

Budidaya akan dilakukan arahan penataannya berdasarkan pedoman 

dan ketentuan teknis pengaturan secara rinci baik untuk kawasan 

lindung di luar hutan bakau dan kawasan budidaya di luar kawasan 

hutan bakau sepanjang tidak merubah struktural yang telah ditetapkan 

dengan  Keputusan Kepala Daerah yang sekurang-kurangnya 

mencakup  :  

a. pengaturan umum dan teknis tentang kriteria dan atau syarat-syarat 

penetapan perluasan / pengembangan lokasi suatu kawasan; 

 
b. pengaturan……..
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b. pengaturan umum dan teknis tentang kriteria dan atau syarat-syarat 

rancang desain bangunan secara vertikal dan horisontal; 

c. pengaturan umum dan teknis tentang kriteria dan atau syarat-syarat 

pencampuran fungsi kegiatan dalam suatu kawasan; 

d. pengaturan umum dan teknis tentang kriteria dan atau syarat-syarat 

perubahan dan alih fungsi kawasan; 

e. pengaturan umum dan teknis tentang kriteria dan atau syarat-syarat 

berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan hidup atau kawasan. 
 

Pasal  39 
 

a. Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung berupa hutan bakau 

sebagai berikut: 

1. batas lapangan kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh 

pemerintah ditetapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk 

menghindari sengketa penggunaan lahan kawasan pada areal 

perbatasan kawasan dimaksud; 

2. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan 

merusak fungsi lindung; 

3. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal 

tertentu didalam kawasan hutan bakau; 

4. mengembangkan dan/atau melestarikan jenis tanaman bakau yang 

ada. 
 

b. Langkah-Langkah pengelolaan kawasan lindung berupa kawasan 

sekitar sungai sebagai berikut: 

1. batas lapangan kawasan sekitar sungai yang dikuasai oleh 

pemerintah ditetapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk 

menghindari sengketa penggunaan lahan kawasan pada areal 

perbatasan kawasan dimaksud; 

2. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan 

merusak fungsi lindung; 

3. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal 

tertentu didalam kawasan sekitar sungai; 

4. membiarkan kegiatan budidaya pada kawasan sekitar sungsi 

selama kegiatan tersebut tidak mengubah dan/atau merusak dan / 

atau mengganggu fungsi perlindungan. 

 

Pasal  40 
 

Langkah-Langkah pengelolaan kawasan pelestarian alam berupa kawasan 

hutan bakau sebagai berikut: 

a. batas lapangan kawasan pelestarian alam yang dikuasai oleh 

pemerintah ditetapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, untuk menghindari sengketa 

penggunaan lahan kawasan pada areal perbatasan kawasan dimaksud; 

b. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan merusak 

fungsi lindung; 

c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal tertentu 

didalam kawasan hutan bakau; 

d. mengembangkan dan/atau melestarikan jenis tanaman bakau yang ada. 

 

 

 
Pasal 41……..
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Pasal  41 

 

(1)  Langkah-Langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa 

kawasan sempadan sungai sebagai berikut: 

a. batas lapangan kawasan perlindungan setempat ditetapkan secara 

tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku, untuk menghindari sengketa penggunaan lahan 

kawasan pada areal perbatasan kawasan dimaksud; 

b. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan 

merusak fungsi lindung; 

c. pengamanan kawasan sempadan sungai perlu diintegrasikan 

dengan sistem tata air diseluruh wilayah kota;  

d. bentuk perlindungan kawasan sempadan sungai dapat dilakukan 

dengan teknik konservasi; 

e. kawasan sempadan sungai yang berada pada lingkungan 

pemukiman padat diupayakan dengan teknik plengsengisasi serta 

penanaman tanaman penghijauan sepanjang sempadan sungai; 

f. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam kawasan 

sempadan dengan pola perijinan mendirikan bangunan (IMB). 
 

(2) Langkah-Langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa 

kawasan sempadan pantai sebagai berikut: 

a. batas lapangan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan 

sempadan pantai yang dikuasai oleh pemerintah ditetapkan secara 

tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku, untuk menghindari sengketa penggunaan lahan 

kawasan pada areal perbatasan kawasan dimaksud; 

b. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan 

merusak fungsi lindung; 

c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal 

tertentu didalam kawasan sempadan pantai; 

d. pengaturan penguasaan, peruntukan dan penggunaan lahan 

kawasan sempadan pantai bagi kegiatan budidaya yang telah ada, 

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

pembatasan-pembatasan perizinan, luas dan jangka waktu; 

e. bentuk perlindungan kawasan sempadan pantai dapat dilakukan 

dengan teknik konservasi; 

f. mengembangkan dan / atau melestarikan jenis tanaman bakau 

yang ada. 

(3) Langkah-Langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa 

kawasan sekitar mata air sebagai berikut: 

a. batas lapangan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan 

sempadan pantai yang dikuasai oleh pemerintah ditetapkan secara 

tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku, untuk menghindari sengketa penggunaan lahan 

kawasan pada areal perbatasan kawasan dimaksud; 

b. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, bila diindikasikan 

merusak fungsi lindung; 

c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal 

tertentu didalam kawasan sekitar mata air; 

d. mengatur secara ketat kegiatan yang menimbulkan limbah pada 

kawasan sekitar mata air dengan keharusan kepemilikan dokumen 

amdal; 

 

 
e. pengaturan……..
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e. pengaturan penguasaan, peruntukan dan penggunaan lahan 

kawasan sekitar mata air bagi kegiatan budidaya yang telah ada, 

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

pembatasan-pembatasan perizinan, luas dan jangka waktu; 

f. bentuk perlindungan kawasan sekitar mata air dapat dilakukan 

dengan teknik konservasi; 

g. mengembangkan dan / atau melestarikan jenis tanaman konservasi. 

 

Pasal  42 

 

(1) Langkah-Langkah pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan berupa bangunan kuno sebagai berikut: 
 

a. jenis, bentuk, lokasi dan batas lahan kawasan cagar budaya berupa 

bangunan kuno ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah; 

b. dalam hal bangunan kuno yang dikuasai oleh masyarakat, 

Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan pengalihan jenis, 

bentuk, lokasi dan batas lahan melalui mekanisme perijinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

c. dalam hal bangunan kuno yang dikuasai oleh pemerintah, 

pemerintah daerah menetapkan pembatasan pengalihan jenis, 

bentuk, lokasi dan batas lahan secara tegas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

d. memasukkan lokasi bangunan kuno sebagaimana dimaksud pada 

huruf b dan c,  dalam perencanaan tata ruang kawasan wisata 

daerah; 

(2) Langkah-Langkah pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan berupa bangunan bersejarah sebagai berikut: 
 

a. jenis, lokasi dan batas lahan kawasan cagar budaya berupa 

bangunan bersejarah ditetapkan melalui  keputusan Kepala 

Daerah; 

b. batas lapangan kawasan cagar budaya berupa bangunan bersejarah 

ditetapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, untuk menghindari sengketa 

penggunaan lahan kawasan pada areal perbatasan kawasan 

dimaksud; 

c. dalam hal bangunan bersejarah yang dikuasai oleh masyarakat, 

pemerintah daerah menetapkan pembatasan pengalihan jenis, 

bentuk, lokasi dan batas lahan melalui mekanisme perijinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

d. memasukkan lokasi bangunan bersejarah yang dimaksud dalam 

huruf a, dalam perencanaan rencana tata ruang kawasan wisata 

daerah; 

(3)  Langkah-Langkah pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan berupa elemen jalan bersejarah sebagai berikut: 
 

a. jenis, lokasi, nama jalan kawasan cagar budaya berupa elemen 

jalan bersejarah ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah; 

b. memasukkan elemen jalan bersejarah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dalam perencanaan rencana tata ruang kawasan wisata 

daerah; 
 

 

 

 

 

(4) Langkah……..
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(4)  Langkah-Langkah pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan berupa ruang terbuka hijau, taman dan lapangan olah raga 

sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan pengalihan jenis, 

bentuk, lokasi dan batas lahan ruang terbuka hijau, taman dan 

lapangan olah raga melalui mekanisme perijinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

b. mengeluarkan kegiatan budidaya yang ada, yang merusak fungsi 

ruang terbuka hijau; 

c. bentuk perlindungan ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan 

teknik penghijauan dengan jenis tanaman tertentu yang 

mempunyai bentuk perakaran, daun dan batang mempunyai daya 

serap air tinggi serta mampu menyerap polusi udara dan suara; 

d. pembatasan jenis kegiatan terbangun dalam kawasan taman 

dengan tetap memperhatikan fungsi taman sebagai kawasan cagar 

budaya dan ilmu pengetahuan; 

e. pengembangan bentuk dan fungsi taman dengan memperhatikan 

estetika lingkungan; 

f. dalam hal lapangan olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah menetapkan pembatasan pengalihan jenis, bentuk, lokasi 

dan batas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku; 

g. penggunaan lapangan olah raga sebagai asset daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal  43 

 

Langkah-langkah pengelolaan kawasan rawan bencana berupa kawasan 

rawan bencana banjir sebagai berikut: 

a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya dalam areal-areal tertentu 

didalam kawasan rawan banjir; 

b. memberlakukan keketentuan insentif dan disinsentif bagi 

pengembangan kawasan budidaya baru;  

c. memberikan pembatasan dalam hal perijinan terhadap bentuk 

ketinggian dan kepadatan bangunan yang disyaratkan dapat berada 

pada kawasan rawan banjir; 

d. rehabilitasi dan konservasi tanah;  

e. mengembangkan secara terpadu sistem drainase yang baik dan 

memadai. 

f. melakukan penyuluhan terhadap kawasan rawan banjir serta teknik 

penanganan yang bersifat terpadu; 

g. mengupayakan teknik penanganan banjir dengan sistem buka-tutup 

pada pintu saluran air serta sistem pompa. 

 

Pasal  44 

 

Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya berupa kawasan pertanian 

lahan basah dan pertanian lahan kering sebagai berikut: 

a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan 

pertanian lahan basah dan kering dengan mekanisme perijinan; 

b. mengupayakan tidak terjadi pengalihan penggunaan lahan kawasan 

pertanian beririgasi teknis; 

c. memelihara sistem jaringan irigasi teknis serta mendorong dan 

mengupayakan luas panen dengan teknologi supra insus; 

 
d. pengembangan……..
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d. pengembangan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi lahan 

pertanian; 

e. membatasi pemupukan dengan pupuk non organik tertentu yang dapat 

menimbulkan penurunan kualitas air dan tanah; 

f. menggalakkan kegiatan penyuluhan pertanian. 

 

Pasal  45 

 

Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya berupa kawasan 

perikanan sebagai berikut: 

a. pengembangan kegiatan perikanan laut dengan memperhatikan kaidah 

lingkungan; 

b. pengembangan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi 

perikanan; 

c. membatasi pemupukan dengan pupuk non organik tertentu yang dapat 

menimbulkan penurunan kualitas air dan tanah; 

d. menggalakkan kegiatan penyuluhan perikanan; 

e. memelihara tanaman penyangga pada tanggul-tanggul sebagai langkah 

konservasi; 

f. pengembangan kegiatan perikanan air tawar dengan teknik 

mengupayakan besarnya luas panen; 

g. tetap memelihara areal perikanan air tawar yang sekaligus sebagai 

kawasan resapan air. 

 

Pasal  46 

 

Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman perkotaan dan 

pinggiran sebagai berikut: 

a. pembangunan kawasan permukiman perkotaan dan pinggiran 

dikembangkan dengan memperhatikan terciptanya sistem pelayanan 

kegiatan dan penataan unit-unit lingkungan dengan 

mempertimbangkan tingkat kemudahan terhadap pelayanan fasilitas 

umum dan sosial dan ekonomi yang relatif merata; 

b. pembangunan kawasan permukiman baik perkotaan dan pinggiran 

yang berbatasan dan atau yang berada dalam kawasan lindung harus 

mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan upaya kelestarian 

lingkungan yang akan diatur dengan peraturan perundangan yang 

berlaku; 

c. pembangunan perumahan permukiman pada kawasan padat penduduk 

dibatasi perkembangannya dengan pengaturan ;  

d. pengembangan kawasan permukiman baru oleh pengembang 

memperhatikan arahan peruntukan lahan yang telah ditetapkan; 

e. pengembangan kawasan permukiman baru disertai penyediaan sarana 

dan prasarana penunjang kawasan; 

f. pengembangan kawasan permukiman tidak mengambil lahan 

peruntukan yang berfungi lindung; 

g. pengalihan kawasan permukiman ke kawasan peruntukan lainnya harus 

melalui advis planning dinas yang terkait; 

h. bentuk, letak dan besaran kawasan permukiman diatur menurut estetika 

dan persyaratan lingkungan dan perundang-undangan yang berlaku; 
 

 

 

 

 

 

Pasal 47……..
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Pasal  47 

 

Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya berupa kawasan industri 

sebagai berikut: 

a. Lokasi industri yang telah berkembang di kawasan permukiman 

ditingkatkan kualitas lingkungannya melalui penataan kawasan secara 

terpadu, yang mencakup penyediaan sistem pematusan, sistem jaringan 

air bersih dan air baku, sistem energi, sistem pembuangan limbah 

domestik dan non domestik, jalan keluar masuk serta pangkalan parkir; 

b. Penataan lokasi industri diselenggarakan dengan aturan insentif dan 

disinsentif yang selanjutnya  diatur dengan Keputusan Kepala Daerah; 

c. Pembangunan lokasi industri dengan syarat layak sesuai dengan 

kriteria lingkungan; 

d. Pembangunan kawasan industri harus disertai pengembangan lahan 

kawasan permukiman bagi karyawan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

e. Besaran, luas dan bentuk serta komposisi lahan kawasan industri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal  48 
 

(1) Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah tahun 2002-

2012, ditetapkan program pemanfaatan ruang yang terdiri atas program 

utama dan program penunjang pemanfaatan ruang yang dirinci dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahunan selama 10 (sepuluh) tahun masa 

perencanaan. 

(2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   

dijabarkan dalam buku RTRW  yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal  49 
 

Pokok–pokok penatagunaan tanah berkaitan dengan pelaksanaan 

pemanfaatan ruang sebagai berikut :  

a. Penatagunaan tanah di kawasan permukiman perkotaan dikembangkan 

ketentuan-ketentuan untuk mengatur :  

1. luas minimum dan maksimum dari masing-masing persil suatu 

peruntukan; 

2. lebar minimum dan maksimum persil menghadap jalan bagi suatu 

peruntukan dalam kawasan; 

3. ketinggian bangunan pada suatu peruntukan dalam suatu kawasan; 

4. proporsi pemanfaatan persil untuk bangunan kegiatan; 

5. proporsi pemanfaatan persil pada suatu kawasan untuk mendukung 

kebutuhan prasarana dan sarana umum yang diperlukan; 

6. hal-hal lainnya yang menyangkut hubungan antara penguasaan 

persil oleh seseorang atau badan usaha dengan kepentingan umum. 
 

b. Untuk memenuhi ketentuan rencana peruntukan/pemanfaatan yang 

ditetapkan, dan untuk menjamin tertib pelaksanaan penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta guna menjamin 

terwujudnya keadilan sosial yang nyata, dalam hal-hal khusus yang 

akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-

perundangan yang berlaku, kepada seseorang atau badan usaha yang 

mengajukan permohonan penguasaan tanah dikenakan kewajiban untuk 

memenuhi batas-batas penguasaan tanah yang ditentukan sesuai rencana 

tata ruang yang berlaku. 
c. untuk…….. 
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c. Untuk meningkatkan upaya pengadaan tanah fasilitas umum di kawasan 

perkotaan sesuai Rencana Tata Ruang, maka upaya–upaya yang 

berkenaan dengan konsolidasi tanah, tukar-menukar tanah serta 

pengendalian pemanfaatan ruang perlu dikembangkan secara serasi 

sejalan dengan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan 

dan pembangunan. 

 

Pasal 50 

 

(1) Dalam rangka pengelolaan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan ijin pemanfaatan 

ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang yang bersifat tidak 

berijin; 

(2) Kepala Daerah menetapkan standard perijinan dan pelayanan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman pelaksanaan; 

(3) Penerapan ijin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan 

ruang diselenggarakan oleh Dinas / Instansi yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

BAB VI 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
 

Pasal 51 

 

(1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf d, didasarkan atas pengelolaan kawasan dan 

penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

di kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, dan 

kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan 

penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam 

lainnya. 

 

Pasal  52 
 

Kegiatan pengawasan terdiri atas kegiatan pelaporan pemantauan dan 

evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 

mencakup pengawasan terhadap upaya penguasaan, penggunaan, 

pemanfaatan tanah, air, dan sumberdaya lainya di kawasan lindung, 

kawasan budidaya, kawasan tertentu  berpedoman pada rencana pola 

pemanfaatan ruang wilayah Kota Pasuruan; 

b. Pemantauan dan pelaporan diselengarakan oleh instansi yang 

berwenang secara terus menerus atau secara periodik sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

c. Kegiatan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengawasan terhadap 

pemanfaatan ruang wilayah Kota Pasuruan dilakukan oleh Bappeda; 

d. Kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan 

ruang wilayah Kota Pasuruan, dilakukan oleh Dinas Teknis Kota 

Pasuruan melalui pengamatan dan pemeriksaan. 

 

 

 

 
Pasal 53……..
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Pasal  53 

 

(1) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pasuruan 

dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung; 

(2) Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, dilaksanakan 

terhadap upaya penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, air, dan 

sumberdaya lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya dengan 

berpedoman pada rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kota 

Pasuruan; 

(3) Penertiban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan melalui pemberian sanksi administrasi; 

(4) Penertiban tidak langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan melalui antara lain :  

a. pengenaaan kebijakan pajak; 

b. pembatasan pengadaan prasarana dan sarana; 

c. penolakan pemberian perizinan pembangunan. 

(5) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan dilakukan melalui 

pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

BAB VII 

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 
 

Pasal 54 

 
Dalam  kegiatan  penataan  ruang wilayah  masyarakat berhak : 

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, 

rencana rinci tata ruang kawasan; 

c. menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai 

akibat dari penataan ruang; 

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

rencana tata ruang. 

 

Pasal 55 

 

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 huruf b, selain masyarakat mengetahui RTRW dari Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan, masyarakat mengetahui rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh 

Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan 

masyarakat mengetahui dengan mudah; 

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diketahui masyarakat dari penempelan  / pemasangan peta rencana 

tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-

kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut. 

 

 

 

 

 

 
Pasal 56……..
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Pasal 56 

 

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang 

sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau kaidah yang berlaku; 

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam 

yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

huruf c, yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak 

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun 

atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada 

masyarakat setempat. 

 

Pasal 57 

 

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap 

perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat 

pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara 

pihak yang berkepentingan; 

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang 

layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, maka 

penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 58 

 

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib : 

a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; 

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 59 

 

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan mematuhi dan 

menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan 

ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

(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. 

 

Pasal 60 

 

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat 

berbentuk : 

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang 

berlaku; 

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud 

struktural dan pola pemanfaatan ruang di perkotaan; 
 

 

c. penyelenggaraan…….. 
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c. peyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW; 

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam 

lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; 

e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; 

f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; 

dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 
 

Pasal 61 
 

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 huruf b, dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk 

pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan; 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, 

dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW. 
 

Pasal 62 
 

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat 

berbentuk : 

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Pasuruan, 

termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan 

ruang;  

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan 

pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. 
 

Pasal 63 
 

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari 

tingkat Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang 

berwenang. 
 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 64 
 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ini 

diancam: 

a. pencabutan ijin  

b. penghentian proses pembangunan 

c. penghentian pembangunan secara paksa 
 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 65 
 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata 

ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral 

yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 
 

BAB X……..
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 66 
 

Jangka waktu RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 
 

Pasal 67 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di: Pasuruan 

pada tanggal  : 31 – 12 - 2002 

 

               WALIKOTA PASURUAN, 
   

 

Ttd, 

 
 

                        AMINUROKHMAN 

Diundangkan di  Pasuruan 

pada tanggal    31 – 12 - 2002 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 
 

 

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO. M.M 

Pembina Utama Muda 

NIP. 510 040 490 

 

Sesuai dengan aslinya, 

Sekretaris Daerah Kota Pasuruan 

Ub. 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

DIDIK KUSWAHJUDI, SH 

Pembina 

NIP. 510 095 391 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN  2002,   

  TANGGAL 31 DESEMBER,  NOMOR   9,    SERI  E 

 

 

 
PENJELASAN…….. 
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PENJELASAN ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR   24    TAHUN 2003 
 

TENTANG 
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2002-2012 

 

 

 

I.  PENJELASAN UMUM 

1. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan/air dan ruang udara beserta sumberdaya yang 

terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan mahluk 

hidup hanya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau 

sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam 

setempat dan teknologi yang diterapkan;  

Meskipun suatu ruang tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan dibawah 

kerak bumi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup; 

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang 

tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan 

penurunan kualitas ruang; 

Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan 

besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi kualitas ruang dan estetika lingkungan. 
 

2. Ruang wilayah sebagai sumberdaya alam yang terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai 

suatu sub sistem;  

Masing-masing sub sistem tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 

keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu 

dengan lainnya; 

Seluruh wilayah negara Indonesia terdiri atas wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah 

Kabupaten/Kota, yang masing-masing merupakan sub sistem ruang menurut batasan 

administrasi; 

Didalam sub sistem tersebut terdapat suberdaya alam, sumberdaya buatan dan tingkat 

pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata secara baik dapat 

mendorong kearah “ketidak seimbangan” pembangunan antar wilayah serta “ketidak 

lestarian” lingkungan hidup. 
 

3. Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian 

ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. 

Penataan ruang yang berdasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung 

oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

sub sistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya;  

Oleh karena itu pengelolaan sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem 

keterpaduan sebagai inti utamanya. Ini berarti ruang yang memadukan berbagai kebijakan 

pemanfaatan ruang, sehingga dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan 

tingkat Nasional maupun Kabupaten/Kota, harus  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  

telah........ 
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telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana 

tata ruang. 
 

4. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun 

tidak. Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini adalah tata ruang yang 

direncanakan; 

Tata ruang yang tidak direncanakan berupa tata ruang yang terbentuk secara alamiah seperti 

wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung dan sebagainya. 
 

5. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona 

lingkungan, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural 

berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Wujud struktural 

pemanfaatan ruang diataranya meliputi: 

 Hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan dan pusat pemerintahan; 

 Prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; 

 Rancang bangun permukiman seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis 

sempadan, garis langit dan sebagainya. 
 

6. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, 

fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; 

Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola alokasi, lebar permukiman, 

tempat kerja, industri dan pertanian serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pinggiran. 
 

7. Perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang merupakan kegiatan menyusun rencana 

yang prakteknya menitik beratkan kepada pengaturan;  

Hirarki pusat permukiman dan pusat pelayanan barang dan jasa, serta keterkaitan antara 

pusat tersebut melalui antara lain sistem prasarana; 

Sistem prasarana meliputi, antara lain jaringan transportasi seperti jalan raya, jalan kereta 

api, sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana angkutan dan jaringan utilitas seperti: air 

bersih, air kotor, pengaturan air hujan / drainase, irigasi, jaringan telepon, jaringan gas, 

jaringan listrik dan sistem pengelolaan sampah. 
 

8. Tata guna tanah, tata guna air dan tata guna udara merupakan bagian tak terpisahkan dari 

perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, supaya berkelanjutan pemanfaatan tanah, 

air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan 

kualitas tata ruang dapat terus berlangsung;  

Ketentuan mengenai pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata 

guna sumberdaya alam lainnya, diatur dengan peraturan perundang-undangan. 
 

9. Pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan 

pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam 

rencana tata ruang; 

Pelaksanaan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata 

ruang. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1            

huruf a  s/d  s  

 

: 

 

Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 
 

Pasal 3……..
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Pasal  3             

huruf  a 

 

: 

 

Pemanfaatan ruang yang berkualitas adalah bukan 

pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang akan 

tetapi pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor-faktor 

daya dukung lingkungan seperti: 

a. Struktur tanah, siklus udara; 

b. Fungsi lingkungan seperti wilayah resapan air, 

konservasi 

huruf b s/d d : Cukup jelas. 

Pasal  4 : Cukup jelas. 

Pasal  5 : Cukup jelas. 

Pasal  6 

ayat (1) 

 

: 

 

Perlunya strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagai 

unsur pengarah pengembangan wilayah. Ruang dengan 

segenap lokasi atau posisi dan potensinya menjadi sasaran 

(antara) peningkatan upaya kesejahteraan masyarakat 

melalui pengaturan kegiatan-kegiatan (usaha) yang 

berlangsung diatasnya. Pengaruh perkembangan adalah 

juga merupakan salah satu wujud upaya mencapai tujuan 

dan sasaran pengembangan wilayah alam pembangunan 

daerah. 

ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal 7  

huruf  a s/d c 

 

: 

 

Cukup jelas 

huruf  d : Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan 

memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring 

dengan tujuan rencana tata ruang. Apabila dengan 

pengaturan akan mewujudkan insentif, maka melalui 

pengaturan ini dapat diberikan kaidah tertentu : 

a. di bidang ekonomi adalah tata cara pemberian 

kompensasi, imbalan dan tata cara penyelengaraan 

sewa ruang dan urusan usaha; 

b. di bidang fisik melalui pembangunan serta kegiatan 

sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, 

telepon dan sebagainya, untuk melayani pengembangan 

kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan 

membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam 

bentuk : 

a. pengenaan pajak yang tinggi atau; 

b. ketidaktersediaan sarana dan prasarana 

Untuk investor tetap diberi ijin tetapi dikenakan pajak 

tinggi atau membangun sarana dan prasarana sendiri. 

huruf e s/d f : Cukup jelas. 

Pasal  8 : Cukup jelas. 

Pasal  9 

huruf a s/d b 

 

: 

 

Cukup jelas. 

huruf c  Hirarki adalah mewujudkan besarnya peranan perkotaan 

berdasarkan besaran jumlah penduduk, besaran pengaruh 

fasilitas sosial, ekonomi, fasilitas umum jalan dengan 

indeks tingkat kekotaan;  

Indeks tingkat kekotaan semakin tinggi semakin banyak 

jumlah fasilitas kekotaan suatu kota. 
 

huruf d........ 
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huruf d s/d f : Cukup jelas. 

Pasal 10 : Cukup jelas. 

Pasal 11 

huruf a 

 

: 

 

Cukup jelas. 

huruf b : - Penggunaan lahan 60% terbangun di perkotaan artinya 

untuk pembangunan permukiman di perkotaan 

diusulkan terdapat ruang terbuka 40 % sedangkan 

terbangun 60%; 

- Penggunaan lahan 40% terbangun di kawasan pinggiran 

artinya untuk pembangunan permukiman di kawasan 

pinggiran diupayakan maksimum 40% yang terbangun 

dan 60% yang terbuka. 
 

huruf c s/d e : Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Sistem permukiman perkotaan adalah pola sistem 

hubungan antar kawasan permukiman perkotaan sebagai 

pusat kegiatan jasa koleksi dan distribusi pelayanan yang 

menunjukkan hirarki pelayanan tingkat kekotaan. 
 

Pasal 14 : Fungsi dominan adalah arahan dominan kegiatan kawasan 

budidaya dan non budidaya pada suatu kawasan tertentu 

sesuai dengan hirarki dan prioritas pelayanan yang telah 

teridentifikasi dalam penentuan struktural wilayah. 
 

Pasal 15 : Cukup jelas. 

Pasal 16 : Cukup jelas. 

Pasal 17 : Cukup jelas. 

Pasal 18 : Bahwa prioritas utama pengembangan jaringan sampai 

akhir tahun perencanaan pada huruf a s/d d dengan tidak 

mengesampingkan kebutuhan pada kawasan lainnya 

dengan intensitas yang disesuaikan dengan tingkat 

pelayanan dan kebutuhan riel dilapangan. 
 

Pasal 19 : Cukup jelas. 

Pasal 20 : Cukup jelas. 

Pasal 21 

ayat (1) 

 

: 

 

Cukup jelas. 

ayat (2) : Pengembangan kawasan baru dipersyaratkan untuk 

merencanakan sistem pembuangan sampah dengan 

penempatan dan ketersediaan sarana tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS). 
 

Pasal 22 : Yang dimaksud pola pemanfaatan ruang adalah rangkaian 

program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang 

memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang 

ditetapkan di dalam rencana tata ruang; 

Termasuk dalam kawasan lindung adalah hutan lindung, 

kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, 

kawasan sekitar mata air, kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan dan kawasan rawan bencana; 

Termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan 

pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, 

kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan tempat 

beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan dan 

keamanan. 
 

 

 

Pasal 23……..



Peraturan Daerah  -  RTRW  2002 - 2012   

 

 

 

29 

 
Pasal 23 

huruf a s/d e 

 

: 

 

Sebaran kawasan lindung sesuai dengan kriteria penetapan 

dan standard teknis penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 

dengan melihat kondisi dan rona awal Kota Pasuruan; 
 

Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

merupakan kawasan yang keberadaannya dapat 

memberikan perlindungan terhadap kawasan lain dalam 

zona kawasan cakupannya serta wilayah yang luas, 

kerusakan pada kawasan ini akan mengakibatkan dampak 

terhadap wilayah tersebut secara keseluruhan; 
 

Kawasan pelestarian alam; merupakan kawasan yang 

dengan kekhususan fungsi, ciri khas tertentu baik daratan 

maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan 

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka 

ragaman jenis tumbuhan serta pemanfaaatan secara lestari 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;  
 

Kawasan perlindungan setempat; adalah kawasan yang 

berfungsi melindungi kelestarian suatu manfaat atau suatu 

fungsi tertentu, baik yang merupakan bentukan alami 

maupun buatan; 
 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; merupakan 

kawasan dan ruang sekitar bangunan bernilai budaya 

tinggi, dan kawasan dengan bentukan tertentu yang 

mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan;  
 

Kawasan rawan bencana; adalah kawasan yang sering dan 

atau mempunyai potensi bencana alam seperti letusan 

gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, 

banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. 
 

Pasal 24 

huruf a s/d d 

 

: 

 

Sebaran kawasan budidaya sesuai dengan kriteria 

penetapan kawasan seperti yang tertera dalam lampiran dan 

standard teknis penyusunan RTRWKabupaten/Kota dengan 

melihat kondisi dan rona awal Kota Pasuruan; 
 

Kawasan Pertanian Lahan Basah : merupakan lahan 

pertanian yang dengan kondisi fisik lahan dataran rendah 

dan rata-rata dalam satu tahun tergenang secara terus 

menerus, pola budidayanya dengan teknologi; 
 

Kawasan Pertanian Lahan Kering : merupakan lahan 

pertanian dengan kondisi fisik lahan dataran dengan sistem 

irigasi dan sistem tadah hujan; 
 

Kawasan Perikanan : merupakan wilayah yang berfungsi 

sebagai kawasan peruntukan kegiatan perikanan baik 

perikanan darat dan air laut dimana bentangan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan perikanan berdasarkan kondisi 

spesifik lahan rata-rata selalu tergenang dalam satu tahun 

atau pada kawasan yang mempunyai dataran rendah atau 

kawasan yang berbatasan langsung dengan garis pantai 

dimana kawasan tersebut mempunyi kemampuan untuk 

budidaya ikan;  
 

 

 

Kawasan……..
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  Kawasan Perkotaan : merupakan susunan fungsi kawasan 

yang berwujud kawasan perkotaan meliputi tempat 

permukiman perkotaan, tempat pemusatan dan 

pendistribusian kegiatan bukan pertanian seperti kegiatan 

pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial 

dan kegiatan ekonomi. Dalam kawasan perkotaan terdapat 

kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan kegiatan 

utamanya budidaya non pertanian; 
 

Kawasan Pinggiran :  merupakan susunan fungsi kawasan 

yang berwujud kawasan pinggiran dari kawasan pusat 

perkotaan meliputi tempat permukiman kawasan pinggiran, 

tempat kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, kegiatan 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam kawasan 

pinggiran terdapat kawasan lindung dan budidaya dengan 

kegiatan utamanya budidaya pertanian; 
 

Kawasan Industri : yang dimaksudkan dalam pasal ini 

bukan sebagai kawasan dengan jenis estate industri akan 

tetapi sebagai kawasan peruntukan industri dimana 

bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri 

berdasarkan rencana penggunaan lahan yang telah 

diarahkan. Pembangunan usaha industri sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 25 : Cukup jelas. 

Pasal 26 : Cukup jelas. 

Pasal 27 dan Pasal 28 : Penjelasan dalam pasal ini didukung oleh peta Rencana 

Kawasan Budidaya dan Non Budidaya pada buku lampiran 

RTRW Tahun 2002-2012. 

Pasal 29 

huruf a 

 

: 

 

Sempadan sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kanan 

kiri sungai termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi 

primer, yang mempunyai manfaat penting untuk 

mempertahankan kelestarian fungsi sungai; 

Daerah diantara dua garis sempadan sungai dimaksud 

(kanan dan kiri) ditetapkan : 

a. sebagai daerah manfaat sungai yaitu daerah sempadan 

yang telah dibebaskan dan merupakan kawasan 

perindungan setempat mutlak dalam rangka melindungi 

sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu 

dan menjaga kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir 

dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai; 
 

b. sebagai daerah penguasaan sungai, yaitu daerah-daerah 
sempadan yang tidak dibebaskan dan atau sebagai 

bantaran sungai yang merupakan kawasan perlindungan 

setempat terbatas;  
 

c. dalam keadaan aman, bantaran sungai merupakan lahan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, 

misalnya ditanami dengan jenis tanaman yang tidak 

mengganggu fungsi bantaran dan dilarang ditanami 

tanaman keras. 

huruf b : Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi pantai. 
 

 

huruf c……..
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huruf c : Mata air termasuk dalam daerah manfaat sungai yang 

merupakan kawasan perlindungan setempat mutlak, dalam 

rangka melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang 

dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan 

sekitarnya. 
 

Pasal 30 

huruf a s/d e 

 

: 

 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa 

bangunan kuno ditetapkan berdasarkan besarnya nilai 

budaya yang terkandung dalam fisik bangunan yang 

menggambarkan sejarah, dan tata nilai budaya yang 

merupakan ciri khas wilayah; 
 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa 

bangunan bersejarah ditetapkan berdasarkan besarnya nilai 

sejarah yang terkandung dalam fisik bangunan serta lahan 

yang dapat mewakili serta menggambarkan perjalanan 

sejarah, dengan tata nilai budaya yang terkait dengan ciri 

khas wilayah; 
 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa 

element jalan bersejarah ditetapkan berdasarkan besarnya 

nilai sejarah yang terkandung dalam element jalan yang 

menggambarkan perjalanan sejarah dalam lingkup wilayah 

maupun yang lebih luas, serta kandungan nilai sejarah yang 

merupakan pembentuk ciri khas wilayah; 
 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa ruang 

terbuka hijau, taman dan lapangan olah raga ditetapkan 

berdasarkan kepentingan pelestarian lahan bagi 

kepentingan masyarakan dalam hal penyediaan ruang 

sebagai paru-paru kota dan pelengkap interaksi kawasan 

dengan tidak mengesampingkan nilai estetika yang 

terkandung dan terlihat dari ciri fisik obyek; 
 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa tata 

nilai budaya ditetapkan berdasarkan besarnya nilai budaya 

yang tetap dipelihara sebagai norma kehidupan 

bermasyarakat dengan nilai budaya tersendiri, dan tata nilai 

budaya yang merupakan ciri khas wilayah. 

Pasal 31 : Penjelasan dalam pasal ini didukung oleh peta Rencana 

Kawasan Rawan Bencana pada buku lampiran RTRW 

Tahun 2002-2012. 
 

Pasal 32 s/d Pasal 35 : Penjelasan dalam pasal ini didukung oleh peta Rencana 

Kawasan Budidaya dan Non Budidaya pada buku lampiran 

RTRW Tahun 2002-2012. 
 

Pasal 36  Pemanfaatan ruang daerah diselenggarakan secara bertahap 

melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan 

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 

yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik 

secara sendiri-sendiri maupun bersama, sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
 

Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan 

pembangunan dengan memperhatikan sumber dan 

mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program 

pemenfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. 
 

 

Pasal 37……..
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Pasal 37 : Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang 

merupakan kegiatan menyusun rencana tata ruang yang 

produknya menitik beratkan kepada pengaturan hirarki 

pusat-pusat permukiman dan pusat pelayanan barang dan 

jasa serta keterkaitan antara pusat tersebut melalui, antara 

lain, sistem prasarana;  
 

Sistem prasarana meliputi antara lain, jaringan transportasi, 

seperti jalan raya, jalan kereta api, dan jaringan utilitas 

lainnya seperti: air bersih, air kotor, pengaturan air hujan, 

jaringan telepon, jaringan gas, jaringan listrik dan sistem 

pengelolaan sampah. 
 

Pasal 38 s/d Pasal 47 : Aspek pengelolaan perlu dipertimbangkan secara terpadu 

karena hal tersebut memepengaruhi pemanfaatan ruang.  

Dinamika dalam pemanfaatan ruang tercermin antara lain 

dalam: 

a. perubahan nilai-nilai sosial akibat rencana tata ruang; 

b. Perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya; 

c. Perubahan status hukum tanah akibat rencana tata 

ruang; 

d. Dampak terhadap lingkungan; 

e. Perkembangan serta kemampuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. 
 

Pola pengelolaan tersebut berwujud konsolidasi 

pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya melalui 

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan 

tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya sebagai satu 

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil, 

Dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan air, pemanfaatan 

udara dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, perlu 

diperhatikan faktor yang mempengaruhinya seperti faktor 

meteorologi, klimatologi dan geofisika; 
 

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh 

mengurangi hak penduduk sebagai warga negara. Hak 

penduduk sebagai warga negara meliputi pengaturan atas 

harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan 

mempertahankan ruang hidupnya. 
 

Pasal 48 : RTRW disusun dengan perspektif ke masa depan dan 

untuk jangka waktu 10 tahun; 
 

Apabila jangka waktu 10 tahun RTRW berakhir, maka 

dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang 

telah dimiliki orang dan masyarakat yang berjangka waktu 

melebihi jangka waktu perencanaan tetap harus diakui 

seperti hak guna bangunan yang berjangka waktu 20 tahun 

dan hak guna usaha yang berjangka waktu 30 tahun; 
 

RTRW dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan 

dalam kurun waktu 10 tahun apabila strategi pelaksanaan  

pemanfaatan ruang wilayah yang bersangkutan perlu 

ditinjau kembali dan atau disempurnakan sebagai akibat 

dari penjabaran rencana tata ruang propinsi dan dinamika 

pembangunan; 
 

 

 

Peninjauan……..
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  Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan yang 

diperlukan untuk mencapai strategi pelaksanaan 

pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada 10 tahun 

dilakukan minimal 5 tahun sekali; 

Program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke 

dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun 

anggaran. 
 

Pasal 49 : Cukup jelas. 

Pasal 50 : Cukup jelas. 
 

Pasal 51 : Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan 

penertiban pemanfaatan ruang; 
 

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini 

adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang 

dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana 

tata ruang; 
 

Yang dimaksud dengan penertiban dalam ketentuan ini 

adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan 

ruang yang direncanakan dapat terwujud; 

Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang selain 

melalui kegiatan pengawasan dan penertiban juga melalui 

mekanisme perizinan; 
 

Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan 

melalui pemeriksanaan dan penyelidikan atas semua 

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

Pasal 52 : Bentuk pelaporan adalah berupa kegiatan memberikan 

informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang 

baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang; 
 

Bentuk pemantauan adalah usaha atau perbuatan 

mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat 

perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang; 
 

Bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan 

kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan 

rencana tata ruang. 
 

Pasal 53 : Cukup jelas. 

Pasal 54 : Cukup jelas. 

Pasal 55 : Penyebarluasan informasi tentang penataan ruang kepada 

masyarakat dapat dilakukan melalui papan pengumuman, 

media elektronik dam media cetak serta media komunikasi 

lainnya serta melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada 

masyarakat; 

Kegiatan sosialisasi RTRW dapat melibatkan konsultan 

perencana yang ditunjuk; 

Setiap pihak dapat memperoleh keterangan mengenai 

produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh 

dalam penataan ruang, sehingga upaya memelihara kualitas 

penataan ruang dan kualitas tata ruang dapat dilakukan 

secara lebih terarah. 
 

Pasal 56……..
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Pasal 56 : Cukup jelas. 

 

Pasal 57 : Penggantian yang layak pada pihak yang menderita 

kerugian sebagai akibat pembatalan izin menjadi kewajiban 

bagi instansi pemerintah yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang yang bersangkutan; 

Besarnya penggantian harus layak, yang berarti tidak 

mengurangi tingkat kesejahteraan pihak yang 

bersangkutan. 
 

 

Pasal 58 s/d Pasal 67 : Cukup jelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


