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PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI 

NOMOR 02 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KOTA TANJUNGBALAI 

TAHUN 2013 – 2033 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGBALAI 

 

Menimbang  :     a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah 

nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai; 

c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Tanjungbalai dengan memanfaatkan 

ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya 

serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Tanjungbalai; 

d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Tanjungbalai dan 

keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi 

semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b, huruf c 

dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Tanjungbalai Tahun 2013-2033. 

 

Mengingat     : 1. Pasal 18  ayat (6) UUD 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – 

kota Kecil dalam Lingkunngan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3427); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI. Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438 ); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444 ); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Tanjungbalai  dan  Kabupaten  Daerah  Tingkat II Asahan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3361); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4242); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4385); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana 

pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata tahapan, tata cara penyusunan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. 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); 

21. 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); 

22. 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); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5230); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5393 ); 

25. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Nasional; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/m/2007 tentang Pedoman Teknis 

Kajian Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 

Tata Ruang; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria 

teknis kawasan budidaya; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentag rencana tata ruang daerah; 

29. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman 

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan Perkotaan; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman persetujuan 

subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang 

wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya; 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang pedoman 

penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; 

32. Peraturan menteri dalam negeri nomor 47 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan 

peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; 

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;  

34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan 

dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama; 

35. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil. 

36. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai; 

37. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. 

 

 



~ 5 ~ 

 

               Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI 

dan 

WALIKOTA TANJUNGBALAI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA 

TANJUNGBALAI TAHUN 2013 – 2033 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

              Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Daerah adalah Kota Tanjungbalai. 

3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

daerah. 

4. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

5. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945. 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara 

kelangsungan hidupnya; 

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

13. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat kegiatan utama (hierarki pertama) di 

kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan pertumbuhan kawasan. 
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14. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat  kegiatan hierarki kedua di 

kawasan yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan primer. 

15. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan hierarki ketiga di kawasan yang 

keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan sekunder. 

16. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat 

pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. 

17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi : segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap 

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

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta 

api, jalan lori dan jalan kabel. 

18. Kawasan adalah ruang dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. 

19. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 

20. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 

21. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki nilai strategis serta memerlukan dukungan penataan ruang 

segera dalam rangka mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi 

persoalan-persoalan yang mendesak. 

22. 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. 

23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk 

kepentingan pertahanan. 

24. 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 rencana tata bangunan 

dan lingkungan. 

25. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang 

menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW. 

26. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan 

pengaturan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan. 

27. Zoning regulation (peraturan pembangunan) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona dan 

pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunan. 
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28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan 

perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

29. 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 rencana tata bangunan dan lingkungan. 

30. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum didasarkan 

pada batas KDH Minimum yang ditetapkan. 

31. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh 

denah bangunan ke arah garis sempadan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota. 

32. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring 

dengan penataan ruang. 

33. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan 

yang tidak sejalan dengan penataan ruang. 

34. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme perijinan, 

pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 

35. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan 

perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. 

36. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, penggunaan ruang, 

intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan dan kelengkapan prasarana yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku. 

37. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan 

fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan 

evaluasi pemanfaatan ruang. 

38. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang 

sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

39. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan 

kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

40. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana 

tata ruang. 
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41. Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang 

direncanakan dapat terwujud. 

42. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. 

43. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. 

44. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau 

komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. 

45. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. 

46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah badan bersifat 

ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang di Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi 

penataan ruang di daerah. 

47. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. 

48. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

49. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kota Tanjungbalai yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS. 

 

BAB II 

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBTANSI 

Bagian kesatu 

Lingkup Wilayah perencanaan 

Pasal 2 

(1) Batas wilayah perencanaan RTRW meliputi : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten 

Asahan. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Asahan/Kecamatan Sungai Kepayang.  
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(2) Cakupan wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tanjungbalai dengan luas 

6.052 (enam ribu lima puluh dua) hektar yang  mencakup enam kecamatan, meliputi: 

a. Kecamatan Datuk Bandar terdiri atas lima Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Sijambi; 

2. Kelurahan Pahang;  

3. Kelurahan Gading; 

4. Kelurahan Sirantau; dan 

5. Kelurahan Pantai Johor. 

b. Kecamatan Datuk Bandar Timur terdiri atas lima Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Bunga Tanjung; 

2. Kelurahan Selat Lancang; 

3. Kelurahan Selat Tanjung Medan; 

4. Kelurahan Semula Jadi; dan 

5. Kelurahan Pulau Simardan. 

c. Kecamatan Tanjungbalai Selatan terdiri atas enam Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Tanjungbalai Kota II; 

2. Kelurahan Tanjungbalai Kota I; 

3. Kelurahan Karya; 

4. Kelurahan Perwira;  

5. Kelurahan Indra Sakti; dan 

6. Kelurahan Pantai Burung. 

d. Kecamatan Tanjungbalai Utara terdiri atas lima Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Tanjungbalai Kota III; 

2. Kelurahan Mata Halasan; 

3. Kelurahan Kuala Silo Bestari; 

4. Kelurahan Tanjungbalai Kota IV; dan 

5. Kelurahan Sejahtera. 

e. Kecamatan Sei Tualang Raso terdiri atas lima Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Pasar Baru; 

2. Kelurahan Keramat Kubah; 

3. Kelurahan Sumber Sari; 

4. Kelurahan Muara Sentosa; dan 

5. Kelurahan Sei Raja. 

f. Kecamatan Teluk Nibung terdiri atas lima Kelurahan meliputi: 

1. Kelurahan Beting Kuala Kapias; 

2. Kelurahan Kapias Pulau Buaya; 
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3. Kelurahan Sei Merbau; 

4. Kelurahan Pematang Pasir; dan 

5. Kelurahan Perjuangan. 

Bagian Kedua 

Subtansi 

  Pasal 3 

(1) Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:  

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Tanjungbalai;  

b. rencana struktur ruang wilayah Kota Tanjungbalai; 

c. rencana pola ruang Kota Tanjungbalai; 

d. ketentuan pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai; 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai; 

f. kelembagaan; dan 

g. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota Tanjungbalai. 

(2) Peran dan fungsi pengaturan rencana tata ruang wilayah dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar : 

a. perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang; 

b. pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat; dan 

c. penyusunan rencana rinci tata ruang kota yang meliputi rencana rinci kawasan strategis kota, Rencana 

Detail Tata Ruang Kota, dan Peraturan Zonasi. 

 

BAB III 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 

 Pasal 4 

Tujuan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai bertujuan untuk “Mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai kota tepian 

sungai dengan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional yang religius, nyaman, aman, produktif dan 

berkelanjutan”. 

 

Bagian Kedua 

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

        Pasal 5 

Kebijakan penataan ruang Kota Tanjungbalai meliputi: 

a. peningkatan fungsi pusat pelayanan kota; 

b. pengembangan sarana dan prasarana kota; 



~ 11 ~ 

 

c. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung; 

d. pengembangan RTH minimal 30 (tiga puluh) % dari luas wilayah kota; 

e. pengembangan kawasan budidaya; 

f. penataan dan pengelolaan ruang untuk sektor informal; 

g. penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya,hankam dan daya dukung 

lingkungan; 

h. pengembangan dan peningkatan kawasan industri; 

i. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; 

j. pengembangan wilayah beserta sarana dan prasarana umum lainnya bernuansa religius. 

 

Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 6 

Strategi peningkatan fungsi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi : 

a. menetapkan pusat pelayanan kota yang berhirarki; 

b. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; 
dan 

c. mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan. 

 

Pasal 7 

Strategi pengembangan sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi  : 

a. meningkatkan kualitas, jangkauan dan keterpaduan sistem jaringan transportasi; 

b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi; 

c. meningkatkan sistem jaringan energi/kelistrikan;  

d. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air, seperti : jaringan  air baku dan pengendalian 
instalasi air limbah; dan  

e. mengembangkan jaringan infrastruktur perkotaan. 

 

Pasal 8 

Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf c meliputi : 

a. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan lindung; 

b. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan 

c. meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian kawasan lindung. 

 

Pasal 9 

Strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi : 
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a. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada; 

b. mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang beralih fungsi; 

c. menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat lingkungan; dan 

d. mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau. 

 

Pasal 10 

Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi : 

a. mengembangkan kawasan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi; 

b. menetapkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 

c. mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya agar sesuai peruntukkan; dan 

d. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi. 

 

Pasal 11 

Strategi penataan dan pengelolaan ruang untuk sektor informal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f 

meliputi : 

a. mengelola kegiatan pedagang kaki lima; dan 

b. menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil. 

 

Pasal 12 

Strategi penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, hankam dan daya 

dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi : 

a. menjaga dan meningkatkan fungsi aksesibilitas yang menghubungkan jalan arteri dengan kawasan 
pertahanan dan keamanan; 

b. turut serta menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan; 

c. menetapkan kawasan pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa; 

d. menata kawasan pelabuhan dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; 

e. memelihara, melestarikan dan merevitalisasi kawasan bangunan bersejarah; dan 

f. meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

 

Pasal 13 

Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, 

meliputi : 

a. menetapkan kawasan peruntukan industri sebagai pusat perdagangan dan jasa; 

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum; dan 

c. mengarahkan kegiatan kawasan peruntukan industri untuk wilayah regional. 
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Pasal 14 

Strategi pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf 

i,meliputi : 

a. menetapkan jalur evakuasi bencana; dan   

b. menetapkan ruang evakuasi bencana. 

 

Pasal 15 

Strategi pengembangan wilayah beserta sarana dan prasarana umum lainnya bernuansa religius sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi: 

a. mengembangkan sarana peribadatan terintegrasi dengan fasilitas umum serta jaringan transportasi umum; 

b. mengembangkan kawasan peribadatan sesuai dengan distribusi kependudukan Kota Tanjungbalai; dan 

c. mengembangkan peraturan zonasi sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat. 

 

BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

        Pasal 16 

(1) Rencana struktur Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai  meliputi: 

a. sistem pusat pelayanan kota; dan 

b. sistem jaringan prasarana kota. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Tanjungbalai  digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Sistem Pusat Pelayanan Kota 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 17 

(1) Sistem pusat pelayanan Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pusat pelayanan kota ; 

b. sub pusat pelayanan kota; dan  

c. pusat lingkungan (PL). 

(2) Dalam sistem perkotaan pada wilayah provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai adalah pusat Kegiatan 

wilayah promosi. 

 



~ 14 ~ 

 

Paragraf 2 

Pusat Pelayanan Kota 

Pasal 18 

Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan pada pusat kota 

dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum di 

Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV di Kecamatan 

Tanjungbalai Utara. 

 

Paragraf 3 

Sub Pusat Pelayanan Kota  

Pasal 19 

Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Sub Pusat Pelayanan Kota kesatu berlokasi di Kelurahan Sijambi di Kecamatan Datuk Bandar berfungsi 

sebagai pusat kegiatan pemerintahan, transportasi, perdagangan dan jasa, hunian, pendidikan, kesehatan, 

pertanian, dan kegiatan perlindungan alam dan lingkungan, serta penyediaan RTH dan prasarana kota; 

b. Sub Pusat Pelayanan Kota kedua berlokasi di Kelurahan Bunga Tanjung di Kecamatan Datuk Bandar Timur 

berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, hunian, perdagangan dan jasa, pendidikan, perikanan, dan 

kegiatan perlindungan alam dan lingkungan, serta penyediaan RTH; 

c. Sub Pusat Pelayanan Kota ketiga berlokasi di Kelurahan Sei Raja di Kecamatan Sei Tualang Raso berfungsi 

sebagai pusat kegiatan industri, hunian, pendidikan, perdagangan dan jasa, pergudangan, dan kegiatan 

perlindungan alam dan lingkungan, serta penyediaan RTH; dan 

d. Sub Pusat Pelayanan Kota keempat berlokasi di Kelurahan Pematang Pasir di Kecamatan Teluk Nibung 

berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan, pergudangan, industri, perdagangan dan jasa, hunian, 

perikanan darat, dan kegiatan perlindungan alam, serta penyediaan RTH. 

Paragraf 4 

Pusat Lingkungan 

Pasal 20 

Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. Pusat Lingkungan kesatu ditetapkan sebagai pendidikan dasar dan menengah, perdagangan dan jasa, yang 

berlokasi di Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar; 

b. Pusat Lingkungan kedua ditetapkan sebagai pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, pemerintahan, 

permukiman sedang dan rendah, yang berlokasi di Kelurahan Pahang di Kecamatan Datuk Bandar; 

c. Pusat Lingkungan ketiga ditetapkan sebagai pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, perdagangan dan 

jasa, permukiman sedang dan rendah, yang berlokasi di Kelurahan Gading di Kecamatan Datuk Bandar; 
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d. Pusat Lingkungan keempat ditetapkan sebagai pendidikan dasar dan menengah, pemerintahan, 

permukiman sedang dan rendah, perdagangan dan jasa yang berlokasi di Kelurahan Selat Tanjung Medan 

di Kecamatan Datuk Bandar Timur; 

e. Pusat Lingkungan kelima ditetapkan sebagai permukiman padat dan sedang, pemerintahan, kesehatan, 

pendidikan dasar dan menengah yang berlokasi di Kelurahan Pulau Simardan di Kecamatan Datuk Bandar 

Timur; 

f. Pusat Lingkungan keenam ditetapkan sebagai kesehatan, pendidikan dasar dan menengah, pemerintahan, 

perdagangan dan jasa yang berlokasi di Kelurahan Muara Sentosa di Kecamatan Sei Tualang Raso; 

g. Pusat Lingkungan ketujuh ditetapkan sebagai peruntukan industri, pemerintahan, pendidikan menengah dan 

tinggi yang berlokasi di Kelurahan Sei Raja di Kecamatan Sei Tualang Raso; 

h. Pusat Lingkungan kedelapan ditetapkan sebagai kesehatan, perdagangan dan jasa, peruntukan industri, 

pemerintahan, pendidikan dasar dan menengah yang berlokasi di Kelurahan Beting Kuala Kapias di 

Kecamatan Teluk Nibung; dan 

i. Pusat Lingkungan kesembilan ditetapkan sebagai pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, 

pemerintahan, permukiman sedang dan rendah yang berlokasi di Kelurahan Pematang Pasir di Kecamatan 

Teluk Nibung. 

 

Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Prasarana Kota 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 21 

Sistem jaringan prasarana Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. sistem jaringan prasarana utama; dan 

b. sistem jaringan prasarana lainnya. 

 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Prasarana Utama 

Pasal 22 

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan sistem jaringan 

transportasi darat yang terdiri atas: 

a. sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

b. sistem jaringan perkeretaapian;  

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

d. sistem jaringan transportasi laut. 
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       Pasal 23 

Sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: 

a. Peningkatan  jaringan jalan;  

b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

c. jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

 

Pasal 24 

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas: 

a. Peningkatan jaringan jalan arteri primer; 

b. Peningkatan Jaringan Jalan arteri sekunder; 

c. jaringan jalan kolektor primer;jaringan jalan kolektor sekunder; 

d. jalan lokal primer dan jaringan jalan lingkungan; dan 

e. jaringan jalan lingkar. 

 

Pasal 25 

Peningkatan Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a meliputi:  

1. Ruas Jl. Husni Thamrin. 

2. Ruas Jl. Bakti ABRI. 

3. Ruas Jl. AMD 60. 

4. Ruas Jl. Usman Husein. 

5. Ruas Jl. Beting Semelur. 

6. Ruas Jl. Binjai. 

Pasal 26 

Peningkatan Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf b meliputi: 

1. Ruas Jl. AMD 55. 

2. Ruas Jl. Anwar Idris.  

3. Ruas Jl. R.A.Kartini. 

4. Ruas Jl. Singosari. 

5. Ruas Jl. H.M.Nur. 

6. Ruas Jl. Alpokat (Pasar III) 

7. Ruas Jl. Tomat (Pasar IV). 

8. Ruas Jl. Anggur (Pasar V). 

9. Ruas Jl. Mangga (Pasar VII). 
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10. Ruas Jl. Cermai (Pasar VIII). 

11. Ruas Jl. Pasar IX. 

12. Ruas Jl.  Prof. Dr. Sutami. 

13. Ruas Jl. Melati/Sriwijaya. 

14. Ruas Jl. Prof. DR. F.L Tobing. 

15. Ruas Jl. D.I. Panjaitan. 

16. Ruas Jl. Sei Kogem. 

17. Ruas Jl. Sipori-pori. 

18. Ruas Jl. Pematang Pasir. 

19. Ruas Jl. Timur Jaya. 

20. Ruas Jl. M.T. Haryono. 

21. Ruas Jl. Saidi Muli. 

22. Ruas Jl. M. Abbas. 

23. Ruas Jl. S.Parman. 

24. Ruas Jl. Teuku Umar. 

25. Ruas Jl. DR. Soetomo. 

26. Ruas Jl. Pahlawan. 

27. Ruas Jl. HOS. Cokroaminoto. 

28. Ruas Jl. Imam Bonjol. 

29. Ruas Jl. Ahmad Yani. 

30. Ruas Jl. Mesjid. 

31. Ruas Jl. Sisingamangaraja. 

32. Ruas Jl. Kirab Remaja. 

33. Ruas Jl. Besar Pematang Pasir/Bts. Kota Tanjungbalai. 

34. Ruas Jl. H. Adam Malik. 

 

Pasal 27 

Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf c meliputi : 

1. Ruas Jl. H. Adlin Siddin. 

2. Ruas Jl. Bahagia. 

3. Ruas Jl. Karya. 

4. Ruas Jl. Gaharu. 
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5. Ruas Jl. Mayjen Sutoyo. 

6. Ruas Jl. Juanda. 

7. Ruas Jl. M.T Haryono Ujung. 

8. Ruas Jl. Kemuning. 

9. Ruas Jl. Cendrawasih. 

10. Ruas Jl. Ade Irma Suryani. 

11. Ruas Jl. Kapten Tandean. 

12. Ruas Jl. Khairil Anwar. 

13. Ruas Jl. Jeruk. 

14. Ruas Jl. Pembangunan I. 

15. Ruas Jl. Al Wathoniah. 

16. Ruas Jl. SMU 3. 

 

Pasal 28 

Jaringan jalan lokal primer dan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf d 

merupakan jalan penghubung antar persil dalam kawasan perkotaan.  

 

Pasal 29 

Jaringan jalan Lingkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf e meliputi: 

a. pengembangan jaringan jalan Lingkar Utara; dan 

b. pengembangan jaringan Jalan Lingkar Selatan. 

 

           Pasal 30 

(1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan 

untuk menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antar kota serta dan pengembangan ekonomi. 

(2) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. terminal penumpang; dan 

b. terminal barang. 

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. Terminal Tipe B meliputi terminal Sijambi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar; 

b. Terminal Tipe C meliputi: 

1. terminal Pahlawan di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

2. terminal Suprapto di Kelurahan Tanjungbalai IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;  

3. terminal Teluk Nibung di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung; 
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4. terminal Selat Tanjung Medan di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur; dan 

5. terminal Sei Raja di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso. 

(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Terminal Barang Sijambi di Kelurahan 

Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar. 

 

Pasal 31 

(1) Jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri 

atas: 

a. jaringan trayek angkutan orang; dan 

b. jaringan lintas angkutan barang. 

(2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. rute 01 yang melayani rute terminal Sijambi - Jend. Sudirman – Jl. Jamin Ginting (Arteri) – Jl. DI. Panjaitan – 

Jl. Lingkar Utara – terminal Teluk Nibung; 

b. rute 02 yang melayani rute terminal Sijambi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. A. Yani – Jl. SM. Raja – Jl. Gereja – 

Jl. Veteran – Jl. Asahan – Jl. Imam Bonjol – Jl. T. Umar – Jl. Pahlawan – teminal Pahlawan – Jl. S. Parman 

– Jl. Jend. Surdirman – terminal Sijambi; 

c. rute 03 yang melayani rute terminal Sijambi – Jl. Pasar Traktor – Jl. Lingkar Selatan – Jl. Anwar Idris – 

terminal Selat Tanjung Medan; 

d. pengembangan rute 04 yang melayani rute terminal Teluk Nibung – Jl. Raya Teluk Nibung – Jl. Suprapto – 

terminal Suprapto; 

e. pengembangan rute 05 yang melayani rute terminal Sei Raja – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Suprapto/TPO – Jl. 

Veteran –  Jl. Mesjid – Jl. Imam Bonjol – Jl. A. Yani – Jl. Cokro – Jl. Pahlawan – terminal Pahlawan – Jl. 

Pahlawan – Jl. Cokro – Jl. Gereja – Jl. Suprapto – Jl. DI. Panjaitan – terminal Sei. Raja; dan 

f. pengembangan rute 06 yang melayani rute terminal Suprapto – Jl. Veteran – Jl. Mesjid – Jl. Jend. Sudirman 

– Jl. Anwar Idris – terminal Selat Tanjung Medan – Jl. Anwar Idris – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Sutomo – Jl. 

Cokro – Jl. SM. Raja – Jl. Gereja – terminal Suprapto. 

(3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. rute 01 yang melayani rute terminal Sijambi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jamin Ginting (Arteri) – Jl. DI. 

Panjaitan – Jl. Lingkar Utara – terminal Teluk Nibung; dan 

b. rute 02 yang melayani rute terminal Sijambi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Pasar Traktor – Jl. Husni Thamrin – 

Jl. Lingkar Selatan – Jl. Asahan. 

 

Pasal 32 

(1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf  b terdiri atas: 

a. jaringan jalur kereta api umum;   

b. stasiun kereta api; dan  
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c. fasilitas pengoperasian kereta api. 

(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. jalur kereta api Tanjungbalai – Kisaran ; dan 

b. jalur kereta api Tanjungbalai – Pelabuhan Teluk Nibung. 

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. stasiun kereta api besar di Kecamatan Tanjungbalai Utara; 

b. stasiun kereta api barang dan orang di Kecamatan Sei Tualang Raso; dan 

c. stasiun kereta api di Pelabuhan Teluk Nibung. 

(4) Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian. 

 

Pasal 33 

(1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf  c terdiri dari: 

a. alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan 

b. pelabuhan/terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

(2) Alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. alur pelayaran dengan rute Sungai Asahan - Pelabuhan Teluk Nibung, dan Sungai Silau – Pelabuhan Teluk 

Nibung; dan 

b. alur pelayaran rute Sei Kepayang (Kabupaten Asahan) – Indra Sakti (Kota Tanjungbalai) dan Sei Merbau 

(Kota Tanjungbalai) – Sei Kepayang (Kabupaten Asahan). 

(3) Pelabuhan/terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Kelurahan Kapias Pulau Buaya; 

b. Kelurahan Indra Sakti; 

c. Kelurahan Tanjungbalai III; dan  

d. Kelurahan Selat Tanjung Medan. 

 

Pasal 34 

(1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d meliputi pelabuhan pengumpan 

regional Teluk Nibung. 

(2) Alur Pelayaran meliputi alur-alur pelayaran umum dan perlintasan dan alur pelayaran masuk pelabuhan. 

 

Paragraf 3 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 
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Pasal 35 

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan sistem jaringan 

prasarana pelengkap yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah 

daerah, meliputi: 

a. sistem jaringan energi; 

b. sistem jaringan telekomunikasi; 

c. sistem jaringan sumberdaya air; dan 

d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan. 

 

Pasal 36 

(1) Sistem Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi: 

a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan 

b. pembangkit tenaga listrik. 

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan transmisi tenaga 

listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa kawat Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT) melalui Gardu Induk (GI) 20 KV(duapuluh kilo volt) yang terletak di Kelurahan Sei Raja, 

Kecamatan Sei Tualang Raso; 

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembangkit listrik untuk 

melayani kebutuhan kelistrikan Kota Tanjungbalai sebesar 20 KV (duapuluh kilo volt) yang berasal dari PLTU 

Sicanang Belawan; 

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan energi pada ayat (1), meliputi: 

a. penambahan jaringan transmisi sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional untuk Sumatera 

Wilayah I diprioritaskan pada Sub Pusat Pelayanan Kota ketiga; dan 

b. pembangunan jaringan transmisi pada lokasi yang aman dan strategis terhadap kegiatan regional dengan 

memperhatikan persyaratan ruang bebas dari jarak aman sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 

 

Pasal 37 

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:  

a. jaringan tetap yang meliputi, jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, 

dan sambungan tertutup; dan 

b. jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat Kota 

Tanjungbalai yang berlokasi di Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sambungan telepon nirkabel dan 

menara Base Tranceiver Station yang terletak di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso dan 

Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar; 



~ 22 ~ 

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai telepon nirkabel dan lokasi menara Base Tranceiver Station di Kota 

Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah; 

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. penambahan kapasitas jaringan telepon sesuai dengan arah pengembangan; dan 

b. pengembangan telepon umum, internet dan hot spot pada kawasan strategis kota. 

 

Pasal 38 

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi: 

a. sistem jaringan Wilayah air lintas kabupaten; dan 

b. sistem prasarana sumber daya air. 

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan wilayah air lintas kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

huruf a adalah : 

a. pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai; 

b. pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa; 

c. pengembangan jaringan cekungan air tanah; dan 

d. pengembangan sumber mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota. 

(3) Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b 

meliputi: 

a. sistem jaringan irigasi; 

b. sistem prasarana air baku untuk air bersih; dan 

c. sistem pengendalian daya rusak air. 

 

       Pasal 39 

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) 

huruf a adalah wilayah sungai Toba Asahan yang meliputi: 

a. Daerah Aliran Sungai Asahan; dan 

b. Daerah Aliran Sungai Silau; 

(2) Sistem Jaringan dan Prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) huruf b, terdiri atas: 

a. Sungai Silau; dan 

b. Sungai Asahan. 

(3) Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa pada kelurahan Sei Raja, kelurahan Perjuangan, 

kelurahan Pematang Pasir, kelurahan Sungai Merbau, kelurahan Kapias Pulau Buaya, kelurahan Muara 

Sentosa, kelurahan Pasar Baru, kelurahan Sirantau, kelurahan Pulau Simardan. 

(4) Pengembangan jaringan cekungan air tanah pada Kelurahan Selat Tanjung Medan. 
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(5) Pengembangan sumber mata air pada Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pasar Baru 

Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan 

Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar. 

 

Pasal 40 

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) huruf a, tentang sistem jaringan Wilayah 

air lintas kabupaten/Kota Tanjung Balai meliputi: 

(2) Jaringan irigasi dilayani oleh Daerah Irigasi (DI) meliputi DI Sijambi dengan luas kurang lebih 361 (tigaratus 

enampuluh satu)hektar di Kecamatan Datuk Bandar;  

(3) Rencana Pembangunan Daerah Irigasi Tanjung Medan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar di Kecamatan 

Datuk Bandar Timur. 

 

Pasal 41 

Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) huruf c terdiri atas : 

a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, 

dan peningkatan tanggul yang telah ada;  

b. sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan 

c. sistem pengamanan abrasi pantai. 

 

Pasal 42 

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi: 

a. sistem penyediaan air minum; 

b. sistem pengelolaan air limbah; 

c. sistem pengelolaan persampahan; 

d. sistem drainase; 

e. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan 

f. jalur evakuasi bencana. 

 

Pasal 43 

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilayani oleh unit produksi terdiri 

atas: 

a. Instalasi Pengolahan Air meliputi: 

1. Instalasi Pengolahan Air 1 di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar dengan kapasitas debit air 

115 (seratus limabelas) liter/detik melayani Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Tanjungbalai Kota 

I, Kelurahan Karya, Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Sirantau dan Kelurahan Pantai Burung; 
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2. Instalasi Pengolahan Air 2 di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar dengan kapasitas debit air 

90 (sembilanpuluh) liter/detik melayani Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Mata Halasan, 

Kelurahan Kuala Silo Bestari,Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dan Kelurahan Sejahtera; 

3. Instalasi Pengolahan Air 3 di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandardengan kapasitas debit air 

100 (seratus) liter/detik melayani Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Pulau Simardan dan Kelurahan 

Perwira; 

4. Instalasi Pengolahan Air 4 di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Rasodengan kapasitas debit 

air 100 (seratus)liter/detik melayani Kelurahan Sei Raja, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Keramat 

Kubah, Kelurahan Muara Sentosa danKelurahan Sumber Sari; 

5. Instalasi  Pengolahan Air 5 di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur dengan 

kapasitas debit air 100(seratus) liter/detik melayani Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Tanjung 

Medan, dan Kelurahan Semula Jadi; 

6. Instalasi  Pengolahan Air 6 di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung dengan kapasitas 

debit air 100 (seratus) liter/detik melayani Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau 

Buaya, Kelurahan Sei Merbau,Kelurahan Pematang Pasir dan Kelurahan Perjuangan; dan 

7. Instalasi Pengolahan Air 7 di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dengan kapasitas debit air 100 

(seratus) liter/detik melayani Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, dan Kelurahan 

Pantai Johor. 

b. Instalasi Pengolahan Air Tanah Dalam, meliputi: 

1. Sumur Dalam (SD)1 di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung dengan kapasitas debit air 

10(sepuluh) liter/detik; 

2. Sumur Dalam (SD)2 (Perumnas) di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dengan kapasitas debit 

air 10(sepuluh) liter/detik; 

3. Sumur Dalam (SD)3 (Perum. Depag) di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur 

dengan kapasitas debit air 10(sepuluh) liter/detik; 

4. Sumur Dalam (SD)4 di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso dengan kapasitas debit air 

10(sepuluh) liter/detik; 

5. Sumur Dalam (SD)5(Husni Thamrin) di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dengan kapasitas 

debit air 10(sepuluh) liter/detik; 

6. Sumur Dalam (SD)6 (SMA 1) di Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan kapasitas 

debit air 10(sepuluh) liter/detik; dan 

7. Sumur Dalam (SD)7 di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk BandarTimur dengan kapasitas 

debit air 10(sepuluh) liter/detik. 

8. Sumur Dalam (SD)8 di Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan 

kapasitas debit air 10(sepuluh) liter/detik. 
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(2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi: 

a. pengembangan sistem jaringan perinstalasian Pengelolaan Airan dan/atau bukan jaringan Perinstalasian 

Pengelolaan Airan sesuai skala pelayanan masing-masing; 

b. pembangunan sumur dalam pada wilayah-wilayah air bersih yang tidak terjangkau jaringan Perinstalasian 

Pengelolaan Airan; 

c. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih untuk seluruh wilayah Kota Tanjungbalai; dan  

d. memperbaiki jaringan Perinstalasian Pengolahan Air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen 

operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih. 

 

Pasal 44 

(1) Sistem pengolahan dan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi: 

a. Instalasi Pengolahan Air Limbah ; dan 

b. Rencana Instalasi Pengolahan air limbah. 

(2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 huruf a terletak di 

Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar dan Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso yang 

meliputi: 

a. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota baik domestik maupun non domestik  dengan 

menggunakan sistem terpisah seluruhnya;  

b. pengelolaan air limbah kota dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah 

setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat;  

(3) Rencana instalasi pengolahan limbah di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b 

meliputi: 

a. melaksanakan studi kelayakan manajemen pengelolaan tinja terpadu Kota Tanjungbalai; dan 

b. mengganti secara bertahap sistem pembuangan tinja dengan septic tank menjadi sistem komunal. 

Pasal 45 

(1) Rencana Sistem pengelolaan persampahan Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c 

terdiri atas:  

a. Tempat Pemrosesan Akhir;dan 

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. 

(2) Rencana tempat pemrosesan akhir berada di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dan Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional berada di Kabupaten Asahan. 

(3) Rencana tempat pengelolaan sampah terpadu di setiap Kecamatan dan kegiatan perdagangan dan jasa. 

 

Pasal 46 

(1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan, meliputi: 
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a. mengganti sistem TPS tembok menjadi TPS kontainer serta merehabilitasi TPS kontainer yang rusak; 

b. mengembangkan penggunaan lahan di sekitar Kawasan TPA sesuai kemampuan lahan; 

c. mengembangkan buffer zone berupa RTH di sekitar Kawasan TPA; dan 

d. pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan pengembangan teknologi pengelolaan sampah 

secara tuntas dimasing-masing wilayah kecamatan. 

(2) Wilayah pengangkutan sampah meliputi: 

1. Wilayah 1, meliputi Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Tanjungbalai 

Kota III, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Indra Sakti, 

Kelurahan Pantai Burung, Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Kuala Silo Bestari, dan Kelurahan Sejahtera; 

2. Wilayah 2, meliputi Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Sirantau, dan 

Kelurahan Pantai Johor; 

3. Wilayah 3, meliputi Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Selat Tanjung Medan, 

Kelurahan Semula Jadi, dan Kelurahan Pulau Simardan;  

4. Wilayah 4, meliputi Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Sumber Sari, Kelurahan 

Muara Sentosa, dan Kelurahan Sei Raja; dan  

5. Wilayah 5, meliputi Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, 

Kelurahan Pematang Pasir dan Kelurahan Perjuangan. 

 

Pasal 47 

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas: 

a. saluran primer berupa saluran primer yang melewati: 

1. Jalan Jend. Sudirman pada Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan 

Sirantau, Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, 

Kelurahan Perwira, Kelurahan Karya,  

2. Jalan Jamin Ginting (Arteri) pada Kelurahan Sirantau, Kelurahan Pantai Burung,   

3. Jalan Let. Jend. Suprapto pada Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kelurahan Muara Sentosa, Kelurahan 

Sumber Sari,  

4. Jalan Yos Sudarso pada Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan 

Perjuangan,  

5. Jalan Sipori-pori pada Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Jalan Pematang Pasir pada Kelurahan 

Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, 

6. Jalan Anwar Idris pada Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Gading, Kelurahan,  

7. Jalan DI. Panjaitan pada Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Muara Sentosa, Kelurahan Pasar 

Baru, Kelurahan Sei Raja, dan 

8. Jalan Husni Thamrin pada Kelurahan Gading, Kelurahan Pahang, Kelurahan Sijambi; 
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b. saluran sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan 

jalan; dan 

c. saluran tersier berupa sistem saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan. 

(2) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:  

a. normalisasi/pengerukan sedimen saluran drainase primer seperti Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Selat 

Lancang, Sungai Kapias, dan Sungai Tanjung Medan; 

b. normalisasi/pengerukan saluran drainase sekunder seperti Sungai Bandar Jepang, Sungai Lubuk Cingkam, 

Sungai Bandar Sipoyong, Sungai Daun, Sungai Sarap, Sungai Bandar Jaksa, dan Sungai Raja; 

c. normalisasi/rehabilitasi saluran drainase tertier/lokal pada kawasan perdagangan dan jasa, industri dan 

rencana fasilitas umum di Kelurahan Tanjungbalai III, Kelurahan Tanjungbalai IV, dan Kelurahan Sumber 

Sari Kecamatan Tanjungbalai Utara serta Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan Kelurahan Tanjungbalai Kota II 

Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

d. meningkatkan kualitas jaringan drainase sekunder yang berada di tengah kota dan sepanjang jalan utama; 

e. meningkatkan kualitas jaringan drainase tersier di sisi kiri kanan ruang jalan lingkungan dipadukan dengan 

drainase sekunder dan utama; 

f. melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase; dan  

g. mengembangkan sistem drainase secara terus menerus. 

 

Pasal 48 

(1) Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki wilayah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 42 huruf e meliputi Jalan Letjen. S. Parman, Jalan Pahlawan, Jalan Bachtiar Kusa, Jalan HOS. 

Cokroaminoto dan Jalan Gereja, sepanjang kurang lebih 2,4 km (dua koma empat kilo meter).  

(2) Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagai mana di maksud pada ayat 

1 meliputi:  

a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada jalan arteri dan arteri 

sekunder; 

b. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada pusat pelayanan kota dan 

kawasan strategis; 

c. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan perdagangan jasa, perkantoran dan 

kawasan strategis; dan 

d. penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki. 

 

Pasal 49 

(1) Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Kota Tanjungalai sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf f  

meliputi jalur yang melalui : 

a. Jl. M.T. Haryono – Jl. Jend. Sudirman – Jl. DR. Soetomo; 
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b. Jl. H.M. Nur – Jl. Jend. Sudirman, dan Jl. Jend. Suprapto – Jl. Pematang Pasir. 

(2) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyediaan jalan lingkungan untuk proteksi terhadap kebakaran di kawasan perumahan kepadatan 

tinggi; dan 

b. peningkatan dan penyediaan jalan lingkungan untuk jalur penanggulangan kebakaran di kawasan 

perumahan kepadatan tinggi. 

 

BAB V 

RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 50 

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai meliputi: 

a. kawasan lindung; dan 

b. kawasan budi daya. 

(2) Penyusunan rencana pola ruang, tetap menjunjung tinggi hak dan keperdataan yang ada, baik perseorangan 

maupun badan hukum. 

(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 

Paragraf 1 

Umum 

             Pasal 51 

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kawasan perlindungan setempat; 

b. kawasan suaka alam dan cagar budaya; 

c. kawasan rawan bencana alam; dan 

d. kawasan lindung lainnya. 

 

Paragraf 2 

Kawasan perlindungan setempat 

Pasal 52 
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(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, berupa kawasan 

sempadan sungai terdiri atas kawasan sempadan sungai tidak bertanggul,  kawasan sempadan sungai 

bertanggul, dan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan. 

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  seluas kurang lebih 176  (seratus tujuhpuluh 

enam) hektar meliputi kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai 

Selat Lancang, Sungai Kapias, Sungai Pantai Burung, Sungai Tanjung Medan, Sungai Lubuk Cinkam, Sungai 

Bandar Sipoyong, Sungai Daun, Sungai Sarap, Sungai Bandar Jaksa, dan Sungai Raja; 

(3) Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 

50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. 

(4) Kawasan sempadan sungai bertanggul adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 

(dua puluh lima) meter dari kaki tanggul terluar. 

(5) Kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang 

lebarnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter. 

 

Paragraf 3 

Kawasan cagar budaya 

                              Pasal 53 

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. kawasan perdagangan yang berada di Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Pantai Burung dan 

Kelurahan Indra Sakti; 

b. kawasan bangunan tua berupa bangunan yang berusia lebih dari 50 (limapuluh) tahun di Kelurahan Indra 

Sakti, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan 

Tanjungbalai Selatan ; dan  

c. kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara. 

 

Paragraf 4 

Kawasan rawan bencana 

Pasal 54 

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 huruf (c) berupa kawasan rawan 

banjir. 

(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan di Kelurahan Sijambi, Kelurahan 

Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor  Kecamatan Datuk Bandar dan Kelurahan Semula Jadi, 

Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur. 

 

Paragraf 5 

Rencana Kawasan RTH 
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Pasal 55 

(1) Rencana kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. RTH publik; dan  

b. RTH privat. 

(2) RTH publik dengan luas 960,17 (sembilan ratus enam puluh koma tujuh belas)  yang telah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah 

Kota Tanjungbalai yang terdiri atas: 

a. RTH hutan kota di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan  Kecamatan Sei Tualang 

Raso dengan luas kurang lebih 719,19 (tujuhratus sembilanbelas koma sembilanbelas) hektar; 

b. RTH taman kota di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar 

Timur dan Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 16,6 (enambelas koma enam) hektar; 

c. RTH taman lingkungan di Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan 

Kecamatan Sei Tualang Raso dengan luas kurang lebih 16,66 (enambelas koma enam enam) hektar; 

d. RTH tempat pemakaman umum di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan 

Sei Tualang Raso, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Teluk Nibung 

dengan luas kurang lebih 18,37 (delapanbelas koma tiga tujuh) hektar; 

e. RTH lapangan olahraga, di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei 

Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan luas kurang lebih 

12,58 (duabelas koma lima delapan) hektar; 

f. RTH sempadan rel kereta api di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Tanjungbalai Utara, dan 

Kecamatan Teluk Nibung dengan luas kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) hektar; dan 

g. RTH sempadan sungai di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan 

Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kecamatan Teluk 

Nibung dengan luas kurang lebih 420 (empatratus duapuluh) hektar. 

(3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) 

persen dari luas wilayah Kota Tanjungbalai yang terdiri atas: 

a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas kurang lebih 868, 66(delapanratus enampuluh delapan koma enam 

enam) hektar; 

b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 48,15 (empatpuluh delapan koma satu 

lima) hektar; 

c. RTH kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 62,68 (enampuluh dua koma enam delapan) 

hektar; 

d. RTH kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 104,5 (seratus empat koma lima) hektar; 

e. RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 3,05 (tiga koma nol lima) hektar; 

dan 

f. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas kurang lebih 27,5 (duapuluh tujuh koma lima) hektar. 
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(4) Rencana pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: 

a. RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/ lingkungan; 

b. RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama 

kawasan perumahan; 

c. pembangunan benteng alam sepanjang bantaran sungai sebagai antisipasi Pengelolaan Air terhadap 

gelombang, angin dan tsunami;  

d. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang bantaran rel kereta api dan sempadan jalan;  

e. penyediaan kebutuhan lahan tempat pemakaman umum disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk 

pada setiap pusat lingkungan; 

f. penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di sub pusat pelayanan kota; dan 

g. penyediaan taman-taman perumahan dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan alokasi RTH. 

 

Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 56 

Rencana pola ruang kawasan budi daya terdiri atas : 

a. kawasan peruntukan perumahan;  

b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 

c. kawasan peruntukan perkantoran; 

d. kawasan peruntukan industri;  

e. kawasan peruntukan pariwisata; 

f. ruang terbuka non hijau; 

g. ruang evakuasi bencana; 

h. kawasan peruntukan pertanian; 

i. kawasan peruntukan ruang sektor informal;  

j. kawasan peruntukan perikanan; dan 

k. kawasan peruntukan pelayanan umum. 

 

Paragraf 2 

Kawasan peruntukan perumahan 

Pasal 57 
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(1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dikembangkan dengan 

tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai yang dilakukan terintegrasi 

dengan rencana sistem jaringan transportasi sebagai penopang pergerakan penduduk. 

(2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.561,94 (seribu 

lima ratus enam puluh satu ribu koma sembilan puluh empat) hektar meliputi: 

a. Kawasan permukiman kepadatan tinggi; 

b. Kawasan permukiman kepadatan sedang; dan 

c. Kawasan permukiman kepadatan rendah. 

 

Pasal 58 

Kawasan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf a seluas kurang 

lebih 90,26(sembilanpuluh koma dua puluh enam) hektar dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat 

pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan. 

Pasal 59 

Kawasan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud  dalam pasal 57 ayat (2) huruf b seluas 

kurang lebih 162,58 (seratus enampuluh dua koma lima puluh delapan) hektar. 

 

Pasal 60 

Kawasan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf c seluas  kurang 

lebih 1.309,11 (seribu tigaratus sembilan koma sebelas) hektar, di tetapkan di: 

a. Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Pematang Pasir, Perjuangan, Kapias Pulau Buaya, Beting Kuala 

Kapias, Sungai Merbau.  

b. Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kelurahan Sirantau, 

Gading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang  

c. Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Sirantau, Gading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang.  

d. Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat 

Tanjung Medan, Semula Jadi. 

e. Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II. 

 

Pasal 61 

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) meliputi: 

a. pengembangan rusunawa diarahkan pada wilayah SPPK 3 di Kecamatan Sei Tualang Raso; 

b. pengembangan konsep rumah nelayan diarahkan pada wilayah SPPK 2 di Kecamatan Datuk Bandar 

Timur; dan 

c. kawasan perumahan yang berkembang pada kawasan yang bukan peruntukkannya harus keluar dari 

kawasan tersebut secara bertahap.  
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               Pasal 62 

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf  b dikembangkan 

untuk mengarahkan perkembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan 

yang tertib dan teratur.  

(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) hektar dikembangkan di Kelurahan 

Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan 

Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan 

Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso;  

b. kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar dikembangkan di Kelurahan Mata 

Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai 

Utara; dan 

c. kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, 

Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan. 

 

Paragraf 4 

Kawasan peruntukan perkantoran 

Pasal 63 

(1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dikembangkan untuk 

mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan 

hunian. 

(2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan  

b. kawasan perkantoran swasta.  

 

Pasal 64 

Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 

68,61(enam puluh delapan koma enam puluh satu) hektar meliputi kawasan perkantoran pemerintahan di 

sepanjang Jl. Jend. Sudirman dan sekitarnya pada wilayah SPPK 1 di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, dan 

Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar. 

 

Pasal 65 
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Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 8,3 

(delapan koma tiga) hektar berada di Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan 

Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara. 

 

Pasal 66 

Rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

ayat (2)  meliputi: 

a. kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar; 

dan 

b. kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei 

Raja Kecamatan Sei Tualang Raso. 

 

Paragraf 5 

Kawasan peruntukan industri 

Pasal 67 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dikembangkan untuk mendukung 

sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhadap kawasan disekitarnya. 

(2) Kawasan peruntukan industri di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; dan 

b. kawasan peruntukan industri menengah. 

 

Pasal 68 

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) 

huruf a seluas kurang lebih 6,15 (enam koma satu lima) hektar terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk 

Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung; 

 

Pasal 69 

Kawasan peruntukan industri menengah di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf 

b seluas kurang lebih 348,3(tigaratus empatpuluh delapan koma tiga) hektar terdapat di: 

a. kawasan peruntukan industri menengah bidang pengolahan hasil perikanan dan perkebunan di Kelurahan Sei 

Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan 

b. kawasan peruntukan industri menengah bidang pengolahan hasil perikanan dan perkebunan Kelurahan Beting 

Kuala Kapias,  Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan 

Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung. 

 

Paragraf 6 
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Kawasan peruntukan pariwisata 

Pasal 70 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dikembangkan untuk 

menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, 

dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan pariwisata alam 

seluas kurang lebih 156,70 (seratus lima puluh eman koma tujuh puluh) hektar di Kelurahan Selat Tanjung 

Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan 

Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung 

 

Paragraf 7 

Ruang terbuka non hijau 

Pasal 71 

(1) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56huruf f dikembangkan dengan tujuan untuk 

menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya publik,  

(2) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. ruang terbuka non hijau berupa kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan 

jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas kurang lebih 7,25 (tujuh koma dua puluh lima)  hektar di 

Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai 

Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara; 

b. ruang terbuka non hijau berupa lapangan upacara seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Pantai 

Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

c. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi seluas kurang 

lebih 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

dan 

d. ruang terbuka non hijau berupa pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas kurang lebih 0,7 

(nol koma tujuh) hektar di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk 

Bandar. 

 

Paragraf 8 

Ruang evakuasi bencana 

Pasal 72 

(1) Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g dikembangkan untuk menyediakan 

ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. 

(2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 



~ 36 ~ 

 

b. fasilitas olahraga (gedung serba guna) Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar; dan  

c. fasilitas olahraga (lapangan bola kaki) Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung. 

 

Paragraf 9 

Kawasan peruntukan pertanian 

Pasal 73 

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h dikembangkan untuk menjaga 

keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. 

(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih359,31 (tiga ratus lima pulih sembilan koma 

tiga puluh satu) hektar meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan 

Sirantau dengan luas kurang lebih 361(tigaratus enampuluh satu) hektar ditetapkan sebagai kawasan 

pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan 

b. kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, 

Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar 

Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, 

Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung. 

 

Paragraf 10 

Kawasan peruntukan ruang sektor informal 

Pasal 74 

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf I 

bertujuan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat-

pusat perdagangan dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima. 

(2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. kawasan Water Front City di Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Pulau 

Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur; dan  

b. kawasan Tanjungbalai Food Court di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan. 

 

Pasal 75 

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j meliputi upaya untuk 

pengembangan hasil perikanan laut dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber 

daya pada kawasan-kawasan dimaksud. 

(2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perikanan budidaya. 

(3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 
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a. pengembangan budi daya perikanan darat terletak Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai Johor, 

Pahang dan Pasar Baru Kecamatan; dan  

b. budi daya pembibitan benih ikan (ikan lele dumbo, ikan nila, ikan gurame, ikan mas dan udang galah) di 

Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung. 

 

BAB VI 

KAWASAN STRATEGIS KOTA 

Pasal 76 

(1) Kawasan strategis ditetapkan pada bagian wilayah kota dengan prioritas pengembangan, karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup pertumbuhan kota. 

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kawasan strategis kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 

b. kawasan strategis kota untuk kepentingan sosial dan budaya. 

(3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Pasal 77 

(1) Kawasan strategis kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 

(2) huruf a meliputi:  

a. kawasan pelabuhan Teluk Nibung di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung; 

b. kawasan industri di Kelurahaan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; 

c. kawasan pergudangan Kelurahan Perjuangan, Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir 

dan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung; 

d. kawasan  pusat perdagangan dan jasa (Central Bisnis Distric) di Jalan Ahmad Yani,  Jalan Gereja, Jalan 

Mesjid, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Cokro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan; 

e. kawasan  perdagangan campuran serta hasil perikanan di kawasan Water Front City (Kelurahan Indra 

Sakti), Jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asahan, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Gereja di Kelurahan 

Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan  

f. kawasan parawisata beususen di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur. 

(2) Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf 

b berupa kawasan cagar budaya sepanjang Jl. Mesjid, Jl. Asahan, Jl. Gereja dan Jl. Veteran seluas kurang lebih 

2,72 (dua koma tujuh dua) hektar di Kelurahan Indra Sakti dan Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai 

Selatan; dan 

 

Pasal 78 
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Operasionalisasi Kawasan Strategis Kota ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang RDTR Kota dan 

Peraturan Zonasi di tiap Kawasan Strategis Kota di seluruh Wilayah Kota Tanjungbalai. 

 

BAB VII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

             Pasal 79 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke 

dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan 

sampai akhir tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun. 

(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:  

a. indikasi program utama;  

b. indikasi sumber pendanaan;  

c. indikasi pelaksana kegiatan; dan  

d. waktu pelaksanaan. 

(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi : 

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota; 

b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan 

c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota. 

(4) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan 

pelaksanaan, meliputi: 

a. periode I dari tahun 2013 sampai tahun 2017; 

b. periode II dari tahun 2018 sampai tahun 2022; 

c. periode III dari tahun 2023 sampai tahun 2027; dan 

d. periode IV dari tahun 2028 sampai tahun 2033. 

(5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran 

dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 1 

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota 

           Pasal 80 

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan 

b. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota. 
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(2) Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan kota; 

b. indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan kota; dan 

c. indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan. 

(3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana utama berupa indikasi program utama untuk 

perwujudan sistem jaringan transportasi darat; 

b. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana lainnya yang terdiri atas: 

1. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan energi; 

2. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 

3. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 

4. indikasi program utama untuk perwujudan infrastruktur perkotaan. 

 

Paragraf 2 

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota 

           Pasal 81 

(1) Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada Pasal 

79 ayat (3) huruf b, meliputi: 

a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan 

b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi daya. 

(2) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat; 

b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya; 

c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan 

d. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota. 

(3) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan;  

b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  

c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran; 

d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan industri;  

e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; 

f. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka non hijau; 

g. indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana; 

h. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian; 
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i. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor informal;  

j. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan 

k. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan. 

 

Paragraf 3 

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis  

          Pasal 82 

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (3) huruf c, meliputi: 

a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; 

b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan 

budaya; dan 

c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan 

keamanan. 

 

Bagian Ketiga 

Indikasi Sumber Pendanaan 

           Pasal 83 

(1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); 

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

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota; 

d. investasi swasta;  

e. kerja sama pembiayaan; dan 

f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa 

kelayakan ekonomi dan finansial. 

 

Bagian Keempat 

Indikasi Pelaksana Kegiatan 

                 Pasal 84 

(1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta 

dan masyarakat. 

(2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. 

(3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan 

ruang beserta sumber pendanaannya. 
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BAB VIII 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

             Pasal 85 

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

                   Pasal 86 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) 

huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:  

a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak 

diperbolehkan; 

b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan 

d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. 

 

Paragraf 1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung 

           Pasal 87 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) 

huruf  a meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya; 
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c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau (RTH) kota. 

 

Pasal 88 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 

huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan sempadan sungai untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal 

bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga; 

2. kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi; 

3. kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, dan perkebunan; dan  

4. kegiatan RTH. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan 

yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan 

tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, 

kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi 

sungai dan dasar sungai serta mengganggu aliran air. 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen; 

2. KLB paling tinggi sebesar 0,1 (nol koma satu); 

3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen; dan 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. penyediaan RTH publik; 

2. penyediaan akses publik;  

3. penyediaan ruang untuk keperluan pengelolaan dan perawatan sungai seperti kegiatan pembersihan 

sungai; dan 

4. penyediaan prasarana penerangan. 

 

Pasal 89 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b 

terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan fungsi asli 

atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik benda tersebut; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai aslinya, dan 

kegiatan penambahan/pembuatan ruangan pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru; 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengubah fisik benda cagar budaya baik 

perubahan bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan warna yang telah ada serta menambah bangunan 

baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak benda cagar budaya yang telah ada.  

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen; 

2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu); 

3. KDH paling tinggi sebesar 30 (sepuluh) persen; 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus; 

2. sarana peribadatan;  

3. sarana perparkiran; 

4. sarana kuliner; dan 

5. sarana transportasi umum. 

Pasal 90 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 

huruf c terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan 

penyediaan hutan kota; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang dapat merubah fungsi lindung dan 

pengamanan terhadap bencana banjir. 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen; 

2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan 

3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. penyediaan RTH publik; dan 

2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. 

 

Pasal 91 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf 

dterdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan 

fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan 

rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH. 

d. ketentuan khusus lainnya meliputi: 

1. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (duaratus limapuluh) meter persegi, berlokasi di 

tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang 

dilayani; 

2. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, 

berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk 

yang dilayani; 

3. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (Sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di 

tengah pusat lingkungan; 

4. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empatpuluh empatribu) 

meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; 

5. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (duapuluh empatribu) meter persegi, dapat 

berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan 

6. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak 

beraturan dengan luas minimal 2.500 (duaribu limaratus) meter persegi dan luas area yang ditanami 

tanaman seluas 90 (sembilanpuluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota. 

7. di kawasan RTH dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH; dan 

8. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan 

bukan bangunan permanen. 

 

Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya 

Pasal 92 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) 

huruf  b meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;  

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau; 

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana; 

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian; 

i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang sektor informal;  

j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peruntukan perikanan. 
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Pasal 93 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk perumahan yang terdiri atas kawasan perumahan dengan 

kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan  kepadatan rendah; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan perumahan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi untuk kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang 

mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan; 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. pada kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan KDB paling tinggi 80 (delapanpuluh) persen; 

2. pada kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan KDB paling tinggi 60 (enampuluh) persen; dan 

3. pada kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan KDB paling tinggi 40 (empatpuluh) persen. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. fasilitas pelayanan pendidikan untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar; 

2. fasilitas pelayanan kesehatan berupa poliklinik; 

3. RTH berupa taman tempat bermain dan berolahraga; 

4. RTNH berupa plasa tempat berkumpul warga; dan 

5. fasilitas pelayanan ibadah. 

 

Pasal 94 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran,  jasa keuangan,  jasa 

perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi paling 

besar 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan 

terganggunya kegiatan perdagangan dan jasa; 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota ditetapkan KDB paling 

tinggi 70 (tujuhpuluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tigapuluh) persen; 

2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di subpusat pelayanan kota ditetapkan KDB paling 

tinggi 70 (tujuhpuluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan 

3. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di pusat lingkungan ditetapkan KDB paling tinggi 70 

(tujuhpuluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tigapuluh) persen. 

e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: 
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1. prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa berupa sarana pejalan kaki yang 

menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta 

jaringan utilitas;  

2. jalur akses bagi penyandang cacat; dan 

3. kawasan penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung. 

 

Pasal 95 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf c terdiri atas: 

 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pelayanan perkantoran pemerintahan, swasta, dan Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan dan kegiatan 

lain yang mendukung fungsi kegiatan perkantoran;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri,  dan kegiatan lain yang 

mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran; 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enampuluh) persen; 

2. KLB paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat); dan 

3. KDH paling rendah sebesar 30 (duapuluh) persen.  

e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. sarana pejalan kaki yang menerus; 

2. sarana peribadatan;   

3. sarana perparkiran; dan 

4. sarana transportasi umum. 

f. ketentuan khusus kawasan peruntukan perkantoran meliputi: 

1. arsitektur bangunan bernuansa lokal;  

2. memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; dan 

3. menjadi identitas kota. 

 

Pasal 96 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf 

d terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, dan sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran 

produksi, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan sarana parkir; 
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan, kegiatan pariwisata, serta kegiatan 

perdagangan dan jasa; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya  yang menghasilkan 

limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;  

2. KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat); dan 

3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen. 

e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, 

WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi; 

2. jalur hijau (green belt); 

3. sarana peribadatan; dan  

4. sarana kesehatan. 

f. ketentuan khusus kawasan peruntukan industri meliputi: 

1. setiap pengembangan industri besar baru wajib dilakukan di dalam kawasan industri; 

2. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro tidak wajib dilakukan di dalam kawasan industri; 

3. kegiatan industri kecil di permukiman harus melakukan pengolahan limbah secara individu;  

4. pengembangan kawasan industri di sepanjang jalan arteri dan/atau kolektor harus dilengkapi dengan 

frontage road; dan 

5. kegiatan industri tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 

 

Pasal 97 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf e terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan industri 

kecil;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pariwisata; 

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB pada kawasan usaha jasa pariwisata paling tinggi 60 (enampuluh) persen dan KDH paling sedikit 20 

(duapuluh) persen; 

2. KDB pada kawasan objek dan daya tarik wisata paling tinggi 20 (duapuluh) persen dan RTH 40 

(empatpuluh) persen; dan 

3. KDB pada kawasan usaha sarana pariwisata paling tinggi sebesar 60 (enampuluh) persen dan RTH 20 

(duapuluh) persen. 
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e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; 

WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal;  

2. sarana peribadatan; 

3. sarana kesehatan; dan 

4. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal. 

 

Pasal 98 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f 

terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas 

masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monument, evakuasi 

bencana dan landmark; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara 

terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; 

d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 20 (duapuluh) persen;  

2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan 

3. KDH paling rendah 80 (delapanpuluh) persen. 

 

Pasal 99 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g 

terdiri atas: 

a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana 

dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan 

menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana; 

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk 

menunjang kegiatan evakuasi bencana; dan 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 

b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 40 (empatpuluh) persen;  

2. KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan); dan 

3. KDH paling rendah 80 (delapanpuluh) persen. 
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Pasal 100 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf h terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah, lahan kering, dan 

hortikultura;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan peternakan, kegiatan agrowisata, dan kegiatan 

lain yang tidak mengganggu produksi pertanian; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian; 

d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 30 (tigapuluh) persen;  

2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan 

3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen. 

e. ketentuan khusus kawasan peruntukan pertanian meliputi tidak diperkenankan dilakukan perubahan guna lahan 

di kawasan pertanian beririgasi teknis. 

 

Pasal 101 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 huruf i terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana 

dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk 

menunjang kegiatan sektor informal; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; 

d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. KDB paling tinggi 40 (empatpuluh) persen;  

2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan 

3. KDH paling rendah 20 (duapuluh) persen. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. penyediaan RTH publik; 

2. fasilitas kebersihan;  

3. sarana peribadatan; dan 

4. sarana parkir. 

 

Pasal 102 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf k terdiri atas: 
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a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang perikanan; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata dan pertanian lahan basah; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi menurunkan produksi perikanan, dan 

kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. 

 

Bagian 3 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 103 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat 

yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang 

ditetapkan  dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan berfungsi sebagai alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian 

pemanfaatan ruang dan rujukan dalam membangun. 

(3) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 

(4) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kota, termasuk 

pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah dalam setiap perizinan yang diterbitkan, 

ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang, forum pengambilan keputusan atas izin yang 

akan dikeluarkan, dan waktu penyelesaian perizinan akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) perizinan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

(5) ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kota belum memberikan ketentuan yang 

cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual, organisasi maupun badan usaha harus 

melalui prosedur khusus. 

(6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :  

a. izin prinsip 

b. izin lokasi 

c. izin peruntukan penggunaan tanah  

d. izin mendirikan bangunan  

e. izin / persetujuan penerbitan hak atas tanah ke BPN 

f. izin / persetujuan perpanjangan hak atas tanah ke BPN 

g. izin / persetujuan peralihan hak atas tanah ke BPN 

h. izin pematangan lahan. 

 

Pasal 104 

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf a diwajibkan bagi perusahaan yang akan 

melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya. 
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(2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). 

(3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip 

dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.  

 

Pasal 105 

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf b diberikan kepada perusahaan yang sudah 

mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan. 

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait. 

(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi. 

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat. 

(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya. 

 

Pasal 106 

(1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf c diberikan 

berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi sebagai 

persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. 

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukkan 

penggunaan tanah. 

(3) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 tahun, serta dapat 

diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan. 

(4) Izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) dinyatakan gugur dengan sendirinya. 

(5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) harus mengajukan permohonan baru; 

(6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada instansi 

terkait. 

(7) Perubahan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis 

kepada instansi terkait. 

(8) Permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, 

rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang 

dimohon dalam keadaan sengketa; 

(9) Instansi yang mengelola pengendalian pemanfaatan ruang dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah 

yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin 

peruntukan penggunaan tanah; 
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(11) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, 

ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran. 

 

Pasal 107 

Ketentuan lebih lanjut tentang izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

Pasal 108 

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf d diberikan berdasarkan 

surat penguasaan tanah,  Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan 

persyaratan teknis lainnya. 

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin 

mendirikan bangunan. 

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai. 

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan 

bangunan akan dikenakan sanksi. 

(5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah daerah. 

(6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada 

Pemerintah daerah. 

(7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas 

KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta 

persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa. 

(8) Instansi pengelola pengendalian pemanfaatan dapat meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan 

keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Pemerintah daerah wajib memberikan jawaban. 

(9) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat 

penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

(10) Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.  

 

Pasal 109 

Izin/persetujuan penerbitan hak atas tanah, perpanjangan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf e, huruf f, dan huruf g yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau lembaga di 

bidang pertanahan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 110 

Izin pematangan lahan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) huruf h disesuaikan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah 
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Bagian Keempat 

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif 

                  Pasal 111 

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 2 huruf c sebagai 

acuan pemberian insentif dan disinsentif. 

(2) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek pengaturan atau kebijakan, 

aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Jenis Perangkat insentif dan disinsentif meliputi: 

a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan; 

b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan 

c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana. 

 

Pasal 112 

(1) Ketentuan pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

(2) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai 

dengan RTRW. 

(3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Tanjungbalai kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling 

berhubungan diberikan dalam bentuk : 

a. pemberian kompensasi; 

b. subsidi silang; 

c. penyediaan sarana dan prasarana; dan 

d. publikasi atau promosi daerah. 

(4) Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Tanjungbalai kepada masyarakat umum dan dunia usaha diberikan 

dalam bentuk : 

a. pemberian kompensasi; 

b. pengurangan retribusi; 

c. imbalan; 

d. penyediaan sarana dan prasarana; 

e. penghargaan; dan 

f. kemudahan perizinan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota. 

Pasal 113 

(1) Ketentuan pemberian disinsentif merupakan arahan yang selalu mempersulit munculnya pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada. 



~ 54 ~ 

 

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada pemerintah 

daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Pemerintah Kota Tanjungbalai  kepada 

masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW. 

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada masyarakat 

dan swasta dalam bentuk : 

a. pengenaan pajak yang tinggi; 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur; 

c. pengenaan kompensasi; dan 

d. pinalti. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Bagian Kelima 

Arahan Sanksi 

Pasal 114 

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf d meliputi arahan dalam bentuk sanksi 

pidana dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata 

ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap setiap orang yang 

melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bidang penataan ruang. 

(3) Pengenaan sanksi  administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. 

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi:  

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai;  

b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin 

mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang; 

 

Pasal 115 

Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang, meliputi :  

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. penolakan izin; 
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g. pembatalan izin;  

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau   

i. denda administratif. 

 

Pasal 116 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat 

peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, 

meliputi :  

a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;  

b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 

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

berlaku; dan  

c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.  

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang 

memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama; 

b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang 

memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan 

c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang 

berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian 

kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, 

pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.  

 

Pasal 117 

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dilakukan melalui Penerbitan 

surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :  

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang 

dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar 

memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 

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

berlaku;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 

penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  
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d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar 

mengabaikan surat perintah.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa 

terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. 

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh 

aparat penertiban. 

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan 

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. 

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar 

kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban 

pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku.  

 

Pasal 118 

(1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dilakukan melalui 

langkah-langkah penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum 

dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :  

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang 

dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 

penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang 

yang berlaku;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan 

surat pemberitahuan.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 

kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus. 

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh 

aparat penertiban. 

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan 

penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.  
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(5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan 

pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya. 

(6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.  

(7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan 

tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk 

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang 

yang berlaku.  

 

Pasal 119 

(1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah 

penutupan lokasi dengan penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :   

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang 

dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup 

lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan 

ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 

dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat 

peringatan.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 

dilaksanakan. 

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan. 

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan 

penutupan lokasi secara paksa. 

(5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka 

kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya 

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

 

Pasal 120 
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(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e dilakukan melalui penerbitan surat 

pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang, yang berisi :  

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang 

dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan 

teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 

penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin  yang akan segera 

dilaksanakan. 

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pencabutan izin. 

(4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada 

pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.  

(5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan 

izin. 

(6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk 

secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.  

 

Pasal 121 

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  115 huruf f dilakukan melalui:  

a. setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang 

yang berlaku; dan 

b. setelah evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon 

izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus 

dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.   

 

Pasal 122 

(1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi 

yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan 

ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku. 



~ 59 ~ 

 

(2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang 

bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh 

pembatalan izin. 

(3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang. 

(4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut : 

a. dasar pengenaan sanksi; 

b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara 

resmi oleh pejabat yang berwnang melakukan pembatalan izin; dan  

c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat 

membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik. 

(5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan 

izin.  

(6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan. 

 

Pasal 123 

(1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h dilakukan melalui  pemulihan fungsi 

ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya. 

(2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang 

dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan 

ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 

pemulihan fungsi ruang; dan  

d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.  

(3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang. 

(4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu 

pelaksanaannya. 

(5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pemulihan fungsi ruang.  
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Pasal 124 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i akan diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 125 

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang 

bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan 

fungsi ruang.  

 

Pasal 126 

 

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah 

Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban 

pelanggar di kemudian hari.  

 

BAB IX 

PERAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

       Pasal 127 

 

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk : 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang sesuai dengan tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang di wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan tambahan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang kepada pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 
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Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

      Pasal 128 

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk : 

a. mentaati 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 kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 

milik umum. 

 

Bagian Ketiga 

Bentuk Peran Masyarakat 

Pasal 129 

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap : 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

 Pasal 130 

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a 

berupa:  

a. masukan mengenai:  

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

5. penetapan rencana tata ruang. 

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan 

tata ruang.   

(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 131 

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 huruf b dapat berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
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b. kerja sama dengan Pemerintah, 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 laut, ruang udara, dan 

ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 132 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 huruf c 

dapat berupa: 

a. masukan terkait arahan dan/atau 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 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. 

 

Pasal 133 

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. 

 

BAB X 

KELEMBAGAAN 

Pasal 134 

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah 

bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan. 
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BAB XI 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 135 

 

(1) penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 136 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Untuk melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan 

pidana dibidang Tata Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tata Ruang. 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang 

Tata Ruang. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

dibidang Tata Ruang. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Tata Ruang. 

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tata Ruang. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan dan/ atau; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Tata Ruang sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 137 

 

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran 

(3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran 

pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum 

lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

       Pasal 138 

 

(1) RTRW Kota Tanjungbalai ini berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) 

Tahun. 

(2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara dan/atau wilayah Kota yang 

ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Tanjungbalai dapat ditinjau kembali  lebih dari 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) Tahun. 

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan 

dan strategi nasional maupun provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal 

kota. 

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tanjungbalai yang dilengkapi dengan album peta dengan skala 1:25.000 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW. 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 139 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 

penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 

diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, 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 kawasan 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan 

penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat 

dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk 

mendapatkan izin yang diperlukan. 

(3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kota 

Tanjungbalai yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album 

peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. 

 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 140 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai. 

 

Ditetapkan di  Tanjungbalai 

pada tanggal 24 Oktober 2013 

 

WALIKOTA TANJUNGBALAI, 

 

                           d.t.o 

 

THAMRIN MUNTHE 

 

 

Diundangkan di Tanjungbalai 

pada tanggal 24 Oktober 2013 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI. 
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