
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI 
KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf c
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan Pasal 136 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034,

maka perlu menetapkan rencana detail tata
ruang dan peraturan zonasi Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya

Tahun 2018-2038.

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

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3046);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999

SALINAN

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3881); 
 

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

2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4247); 

 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4722); 

 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4723); 

 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4725); 
 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849); 
 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4851); 
 

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

4966); 
 

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5025); 

 
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5052); 

 
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 
 

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 

Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5168); 

 

17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 

 
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5252); 

 
20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  Tentang  

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 

2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5280); 
 

21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5492); 

 
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5512); 

 
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali  terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 

1988 Nomor 7); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 

tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3445);  
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Air Limbah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4161); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 

tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 
2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4242); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4489); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

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

 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828); 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4987); 

 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086); 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103); 
 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5108); 
 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 

Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5160); 

 
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5285); 
 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); 

 
40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata 

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393); 

 
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 

 
42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 

tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574); 
 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5594); 
 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 320 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5615); 
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 193 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731); 

 
46. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 

tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5797); 

 
47. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 

tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801); 

 
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802); 
 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 

Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5941); 
 

50. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 
 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6042); 

 

52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6219); 
 

53. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; 
 

54. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366); 

 

55. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

 

56. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 
2016 Nomor 8); 

 

57. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 

107); 
 

58. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas 
Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut 

fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan 
Kolektor-1 (JKP-1); 

 

59. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 

Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan 
Nasional; 

 

60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan 
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 
Kawasan Perkotaan; 

 

61. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 

Menara Bersama Telekomunikasi; 
 

62. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi 

dan Infromatika dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 
07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009, 

3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara telekomunikasi; 
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63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara 
Kerjasama Daerah;  

 
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 
Zonasi Kabupaten/Kota; 

 
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan 
Fungsi Jalan dan Status Jalan; 

 
66. Peraturan Menteri Perdagangan 68/M-

DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba dan Jenis 

Usaha Toko Modern;  
 

67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan 

Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

 
68. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-

DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan 
Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Tahun 

2014 Nomor 268); 
 

70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

03/PRT/M/2014 tentang Pedoman 
Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan 

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di 
Kawasan Perkotaan; 

 
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 

tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 
Garis Sempadan Danau (Berita Negara Tahun 

2015 Nomor 772); 
 

72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 

Nomor 2036); 
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73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah; 

 
74. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 

 
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 

Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah; 

  
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2007 Nomor 6 Tahun 2007 Seri E); 
 

77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri E); 

 
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan 
Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 
2 Tahun 2008 Seri E); 

 
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 

3 Seri D); 
 

80. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 
Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada 

Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di 
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E); 

 
81. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 

2002 Nomor 1/E); 
 
82. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E);   
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83. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);  

 
84. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 

Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan 
dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E); 

 
85. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu 
Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 
 

86. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 

 
87. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di 
Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 

Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1); 

 
88. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, 
Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, 
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Nomor 5);  
 

89. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 
Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 2); 

 
90. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2015 
Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);  

 
91. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 
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(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 10); 

 
92. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Hutan Kota (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 15 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 13); 
 

93. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 
 

94. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 8); 
 

95. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan  
WALIKOTA SURABAYA 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN 

ZONASI KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Surabaya. 
 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 
 

4. 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.  
 

5. Rencana Tata Ruang adalah hasil 
perencanaan tata ruang.  
 

6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang.  
 

7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses 
untuk menentukan struktur ruang dan pola 
ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang.  
 

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan 
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

 

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program 

beserta pembiayaannya.  
 

10. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang 

dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
 

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah 
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.  
 

12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang 
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan 

ruang dan ketentuan pengendaliannya dan 
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan 

yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang.  

 

13. Kegiatan adalah aktivitas manusia dan 
makhluk lain hidup, yang membutuhkan dan 

mempengaruhi fungsi ruang yang dibagi ke 
dalam rincian jenis kegiatan. 
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14. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan 
dengan ketentuan khusus yang ditetapkan 

pada suatu kawasan, blok peruntukan, 
dan/atau persil.  

 
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 

perencanaan tata ruang pada wilayah yang 
merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif. 
 

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya 

disingkat RDTR adalah rencana secara 
terperinci tentang tata ruang wilayah Kota 

Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan 
zonasi kota. 

 
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau 

aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang 
dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada 

dalam Kota Surabaya. 
 

18. Unit Pengembangan yang selanjutnya 

disingkat UP adalah Bagian Wilayah 
Perkotaan (BWP) dari Kota Surabaya 

dan/atau kawasan strategis yang akan atau 
perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini 

RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di 
dalam RTRW Kota Surabaya, dan memiliki 
pengertian yang sama dengan zona 

peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
 

19. Sub Unit Pengembangan yang selanjutnya 
disebut Sub UP adalah bagian dari Unit 
Pengembangan (UP) yang dibatasi dengan 

batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, 
dan memiliki pengertian yang sama dengan 

sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang. Sub UP dibatasi dengan batasan fisik 
dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki 

pengertian yang sama dengan sub zona 
peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.  
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20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi 
sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang 

nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, 
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra 

tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata 
seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai 

dengan rencana kota, dan memiliki pengertian 
yang sama dengan blok peruntukan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
 

21. Sub UP Prioritas adalah sub unit 

pengembangan yang mempunyai nilai 
strategis dan diprioritaskan penataan 

ruangnya. 
 

22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi 
utama lindung atau budi daya. 
 

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

 
24. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang 

memiliki fungsi dan karakteristik tertentu 
yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan.  

 
25. Zona Lindung adalah kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan.  
 

26. Zona Budi Daya adalah kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi utama untuk di 
budi dayakan atas dasar kondisi dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, 
dan sumber daya buatan. 

 
27. Zona Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya yang diberi kode PB adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan terhadap 
kawasan di bawahannya meliputi kawasan 

gambut dan kawasan resapan air.  
 

28. Sub Zona Hutan Kota yang diberi kode PB-1 

adalah suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan 

rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada 
tanah negara maupun tanah hak, yang 
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ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 

yang berwenang. 

29. Sub Zona Waduk/Bozem yang diberi kode PB-
2 adalah area atau suatu bangunan yang

mempunyai fungsi sebagai tempat
penampungan air.

30. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode
PS adalah peruntukan ruang yang merupakan

bagian dari kawasan lindung yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan terhadap sempadan pantai, 
sempadan sungai, kawasan sekitar danau 
atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. 

31. Sub Zona Sempadan Pantai yang diberi kode

PS-1 adalah daratan sepanjang tepian yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan

kondisi fisik pantai, yang penetapannya
memperhatikan fungsi ekologis kawasan dari
titik pasang tertinggi ke arah darat yang

didukung oleh kawasan formasi mangrove.

32. Sub Zona Sempadan Sungai yang diberi kode
PS-2 adalah daratan sepanjang tepian sungai

yang lebarnya proporsional dengan bentuk
dan kondisi fisik sungai.

33. Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem yang
diberi kode PS-3 adalah daratan tepian yang

mengelilingi waduk yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik

waduk/bozem.

34. Saluran Udara Tegangan Rendah yang

selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian
hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan

distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung
memasok kebutuhan listrik tegangan rendah

ke konsumen, dengan tegangan 220/380 Volt.

35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang

selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran
untuk menyalurkan tenaga listrik dari

pembangkit atau gardu induk ke gardu
distribusi. Jaringan ini dikenal dengan feeder

atau penyulang. Tegangan menengah yang
digunakan PT. PLN adalah 12 kv dan 20 kv

antar fasa.

36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang

selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat
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penghantar di udara yang digunakan untuk 

penyaluran tenaga listrik dari pusat 
pembangkit ke pusat beban dengan tegangan 

di atas 70 kV sampai dengan 278 kV. 
 

37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang 
selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran 
tenaga listrik yang menggunakan kawat 

penghantar di udara yang digunakan untuk 
penyaluran tenaga listrik dari pusat 

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan 
di atas 278 kV.  

 
38. Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET yang 

diberi kode PS-4 adalah area atau kawasan 

tertentu pada sepanjang SUTT/SUTET yang 
dihitung dari garis tengah jaringan ke arah 

luar. 
 

39. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api yang 
diberi kode PS-5 adalah area atau kawasan 
tertentu pada sepanjang tepi Rel yang 

dihitung dari garis tengah jaringan ke arah 
luar. 

 
40. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode 

RTH adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 

 
41. Sub Zona Taman dan Lapangan yang diberi 

kode RTH-1 adalah area memanjang/jalur 
dan atau mengelompok, yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

 
42. Sub Zona Jalur Hijau yang diberi kode RTH-2 

adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam sebagai 

aksesori jalan. Dapat berupa pulau jalan, 
yaitu RTH yang terbentuk oleh geometris jalan 

seperti pada persimpangan tiga atau 
bundaran jalan, median berupa jalur pemisah 
yang membagi jalan menjadi dua lajur atau 

lebih, atau RTH yang memanjang pada tepian 
jalan. 
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43. Sub Zona Makam yang diberi kode RTH-3 

adalah area atau kawasan tertentu berupa 
area terbuka yang digunakan untuk fungsi 

pemakaman. 
 

44. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang 
terbuka hijau yang penyediaannya menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah, lembaga, 

swasta, perseorangan dan masyarakat yang 
pemanfaatannya digunakan secara bersama-

sama dan untuk kepentingan umum 
dan/atau publik. 

 
45. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang 

terbuka hijau yang penyediaannya menjadi 

tanggung jawab pihak lembaga, swasta, 
perseorangan dan masyarakat yang 

pemanfaatannya digunakan oleh penyedia 
dan bersifat privat dan/atau terbatas. 

 
46. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah 

peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok 

rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang dilengkapi 

dengan fasilitasnya. 
 

47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang 
diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang besar 

antara jumlah bangunan rumah dengan luas 
lahan yaitu 100 (seratus) – 1.000 (seribu) 

rumah/hektar. 
 

48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang 

diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang hampir 

seimbang antara jumlah bangunan rumah 
dengan luas lahan yaitu 40 (empat puluh)-
100 (seratus) rumah/hektar. 

 
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah 

yang diberi kode R-4 adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan 

budi daya difungsikan untuk tempat tinggal 
atau hunian dengan perbandingan yang kecil 
antara jumlah bangunan rumah dengan luas 

lahan yaitu maksimum 40 (empat puluh) 
rumah/hektar. 
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50. Zona Perdagangan dan Jasa yang diberi kode 

K adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budi daya difungsikan 

untuk pengembangan kegiatan usaha yang 
bersifat komersial, tempat bekerja, tempat 

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

51. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala 
Internasional/Nasional yang diberi kode K-4 

adalah peruntukan ruang yang difungsikan 
untuk pengembangan kelompok kegiatan 

perdagangan dan/atau jasa termasuk 
perkantoran swasta dengan skala pelayanan 
hingga nasional - internasional yang 

pengembangannya menunjang fungsi Kota 
Surabaya sebagai Kota perdagangan. 

 
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala 

Regional/Kota/UP yang diberi kode K-5 
adalah peruntukan ruang yang difungsikan 
untuk pengembangan kelompok kegiatan 

perdagangan dan/atau jasa termasuk 
perkantoran swasta dengan skala pelayanan 

kota, regional hingga UP yang 
pengembangannya menunjang fungsi Kota 

Surabaya sebagai kota perdagangan. 
 

53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala 

Lokal/Lingkungan yang diberi kode K-6 
adalah peruntukan ruang yang difungsikan 

untuk pengembangan kelompok kegiatan 
perdagangan dan/atau jasa termasuk 

perkantoran swasta dengan skala pelayanan 
lingkungan-lokal yang pengembangannya 
menunjang kegiatan perdagangan dan jasa 

skala lingkungan. 
 

54. Zona Perkantoran yang diberi kode KT adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian 

dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
pengembangan kegiatan pelayanan 
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, 

dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial 
pendukungnya. 

 
55. Sub Zona Kantor Pemerintah yang diberi kode 

KT-1 adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya 
difungsikan untuk pengembangan kegiatan 

perkantoran pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat oleh Pemerintah. 
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56. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi 

kode SPU adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi 

kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 

rekreasi, yang dikembangkan dalam bentuk 
tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala 
pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kota 

Surabaya. 
 

57. Sub Zona SPU Pendidikan yang diberi kode 
SPU-1 adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk sarana pendidikan 
dasar sampai dengan pendidikan tinggi, 

pendidikan formal dan informal, serta 
dikembangkan secara horizontal dan vertikal.  

 
58. Sub Zona SPU Transportasi yang diberi kode 

SPU-2 adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk menampung 

fungsi transportasi dalam upaya untuk 
mendukung kebijakan pengembangan sistem 

transportasi yang tertuang di dalam rencana 
tata ruang yang meliputi transportasi darat, 

udara, dan perairan. 
 

59. Sub Zona SPU Kesehatan yang diberi kode 

SPU-3 adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya 

yang dikembangkan untuk pengembangan 
sarana kesehatan dengan hierarki dan skala 

pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah 
penduduk yang akan dilayani yang 
dikembangkan secara horizontal dan vertikal. 

 
60. Sub Zona SPU Olahraga yang diberi kode 

SPU-4 adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya 

yang dikembangkan untuk menampung 
sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka 
maupun tertutup sesuai dengan lingkup 

pelayanannya dengan hierarki dan skala 
pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah 

penduduk.  
 

61. Sub Zona SPU Sosial Budaya yang diberi kode 
SPU-5 adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya 

yang dikembangkan untuk menampung 
sarana sosial budaya dengan hierarki dan 

skala pelayanan yang disesuaikan dengan 
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jumlah penduduk yang dikembangkan secara 

horizontal maupun vertikal. 
 

62. Sub Zona SPU Peribadatan yang diberi kode 
SPU-6 adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk menampung 
sarana ibadah dengan hierarki dan skala 

pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah 
penduduk. 

 
63. Sub Zona SPU Lainnya yang diberi kode SPU-

7 adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budi daya berupa hasil 
penyerahan sarana fasilitas umum dari 

pengembang atau barang milik daerah yang 
dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

kebutuhan Daerah. 
 

64. Zona Industri yang diberi kode I adalah 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, 
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 
industri.  
 

65. Sub Zona Aneka Industri yang diberi kode I-4 
adalah industri yang menghasilkan beragam 

kebutuhan konsumen yang dibedakan 
kedalam 4 golongan yaitu aneka pengolahan 

pangan, aneka pengolahan sandang, aneka 
kimia dan serat, dan aneka bahan bangunan. 

 

66. Zona Peruntukan Khusus yang diberi kode 
KH adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk menampung 

peruntukan-peruntukan khusus hankam, 
tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi 
pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain 

yang memerlukan penanganan, perencanaan 
sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan 

belum tentu di semua wilayah memiliki 
peruntukan khusus ini.  

 
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya 

disingkat TPA adalah tempat untuk 

memproses dan mengembalikan sampah ke 
media lingkungan. 
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68. Instalasi Pembuangan Air Limbah yang 

selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah 
struktur yang dirancang untuk membuang 

limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga 
memungkinkan air tersebut untuk digunakan 

pada aktivitas yang lain. 
 

69. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan yang 

diberi kode KH-1 adalah peruntukan tanah 
yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya yang dikembangkan untuk menjamin 
kegiatan dan pengembangan bidang 

pertahanan dan keamanan seperti kantor, 
instalasi hankam, termasuk tempat latihan 
baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, 

Koramil, dan lain sebagainya. 
 

70. Sub Zona Pelabuhan yang diberi kode KH-4 
adalah peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya, dengan 
peruntukan lahan yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan kepelabuhan meliputi perkantoran, 

industri dan pergudangan, bongkar muat 
barang, fasilitas penunjang kepelabuhan 

(perdagangan, sarana pelayanan umum) dan 
lain sebagainya. 

 
71. Sub Zona Instalasi Utilitas yang diberi kode 

KH-5 adalah peruntukan tanah yang 

merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk mendukung 

kinerja jaringan utilitas perkotaan yang 
terkait dengan pengolahan air minum, 

pengolahan air limbah, pengolahan sampah 
dan jaringan energi. 
 

72. Cagar Budaya adalah bangunan buatan 
manusia, berupa kesatuan atau kelompok, 

atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya dan 
kawasan di sekitar atau di sekeliling 

bangunan cagar budaya yang diperlukan 
untuk pelestarian bangunan cagar budaya 
dan/atau kawasan tertentu yang berumur 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 
serta dianggap mempunya nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
 

73. Rawan Bencana merupakan bagian dari 
kawasan budi daya atau lindung yang sering 
atau berpotensi tinggi terhadap ancaman 

terjadinya bencana berupa banjir dan 
kebakaran. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kimiawi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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74. Pariwisata merupakan kegiatan pada 

peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan budi daya atau lindung yang 

dikembangkan untuk kegiatan pariwisata 
alam, budaya, dan minat khusus. 

 
75. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 

lingkungan hunian yang memenuhi standar 

tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal 
yang layak, sehat, aman, dan nyaman.  

 
76. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur 

yang satu dan unsur yang lain.  
 

77. Jalan adalah prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan termasuk 
bangunan pelengkap dan perlengkapan 

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.  

 
78. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum 

untuk lalu lintas menerus dengan 
pengendalian jalan masuk secara penuh dan 

tanpa adanya persimpangan sebidang serta 
dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. 

 

79. Jalan Tol adalah jalan umum yang 
merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya 
diwajibkan membayar tol. 

 
80. Jalan Arteri adalah jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan utama dengan 

ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata 
tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara 

berdaya guna.  
 

81. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi.  

 
82. Jalan Lokal adalah jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan setempat 
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 
rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi. 
 

83. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan lingkungan 
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dengan ciri perjalanan jarak dekat dan 

kecepatan rata-rata rendah. 
 

84. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang 
disediakan untuk pejalan kaki. 

 
85. Angkutan Massal Cepat yang selanjutnya 

disingkat AMC adalah angkutan umum yang 

dapat mengangkut penumpang dalam jumlah 
besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, 

aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.  
 

86. Jalur Pengumpan (Feeder) adalah angkutan 
umum yang berfungsi sebagai penghubung ke 
angkutan massal perkotaan. 

 
87. Jalur Utama (Trunk) adalah angkutan umum 

yang menghubungkan antar pusat 
permukiman, dan pusat kegiatan perkotaan 

lain menuju feeder. 
 

88. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
yang selanjutnya disingkat KKOP adalah 
wilayah daratan dan/atau perairan serta 

ruang udara di sekitar bandar udara yang 
dipergunakan untuk kegiatan operasi 

penerbangan dalam rangka menjamin 
keselamatan penerbangan. 

 
89. Terminal adalah pangkalan kendaraan 

bermotor umum yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. 
 

90. Terminal Penumpang Tipe A merupakan 
terminal yang peran utamanya melayani 
kendaraan umum untuk angkutan lintas 

batas negara dan/atau angkutan antarkota 
antarprovinsi yang dipadukan dengan 

pelayanan angkutan antarkota dalam 
provinsi, dan angkutan perkotaan. 

 
91. Terminal Penumpang Tipe B merupakan 

terminal yang peran utamanya melayani 

kendaraan umum untuk angkutan antarkota 
dalam provinsi yang dipadukan dengan 

pelayanan angkutan perkotaan. 
 

92. Terminal Penumpang Tipe C merupakan 
terminal yang peran utamanya melayani 

kendaraan umum untuk angkutan perkotaan. 
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93. Jaringan Listrik adalah rangkaian perangkat 

penyaluran energi listrik dari pembangkit 
tenaga listrik hingga sampai kepada 

konsumen pada tingkat tegangan yang 
diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, 

unit transmisi dan unit distribusi. 
 

94. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian 

perangkat telekomunikasi dan 
kelengkapannya yang digunakan dalam 

rangka bertelekomunikasi.  
 

95. Jaringan Telekomunikasi Telepon Kabel 
adalah jaringan telepon yang menggunakan 
kabel sebagai media penghubung. 

 
96. Jaringan Telekomunikasi Telepon Nirkabel 

adalah jaringan telepon yang menggunakan 
teknologi tanpa kabel/seluler. 

 
97. Jaringan Air Minum adalah sistem jaringan 

air untuk konsumsi rumah tangga yang 

melalui proses pengolahan atau tanpa proses 
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum.  
 

98. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya 
disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang 
berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air 

baku (influent) terkontaminasi untuk 
mendapatkan perawatan kualitas air yang 

diinginkan sesuai standar mutu atau siap 
untuk di konsumsi. 

 
99. Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan 

distribusi drainase suatu lingkungan yang 
berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, 
yang terintegrasi dengan sistem jaringan 

drainase makro dari wilayah regional yang 
lebih luas.  

 
100. Jaringan Air Limbah adalah sistem jaringan 

air buangan yang berasal dari sisa kegiatan 
rumah tangga, proses produksi dan kegiatan 
lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali 

melalui pipa pembuangan.  
 

101. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang 
selanjutnya disingkat IPAL adalah area yang 

terdiri atas daratan dengan batas-batas 
tertentu yang berfungsi untuk tempat 
pembuangan segala macam air buangan 

(limbah) yang berasal dari limbah-limbah 
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domestik, industri, maupun komersial dan 

lain-lainnya.  
 

102. Grey Water adalah air limbah rumah tangga 
non kakus yaitu buangan berasal dari kamar 

mandi, dapur yang mengandung sisa 
makanan, dan tempat cuci.  
 

103. Black Water yang dimaksud adalah air limbah 
yang bersumber dari kakus, berupa 

tinja/kotoran manusia. 
 

104. Sistem Persampahan adalah kegiatan yang 
sistematis dan menyeluruh dalam rangka 

pengurangan sampah melalui kegiatan 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 
dan pemrosesan akhir. 

 
105. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya 

disingkat TPA adalah tempat untuk memroses 
dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan 
lingkungan. 
 

106. Tempat Penampungan Sementara yang 
selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 

sebelum sampah diangkut ke tempat 
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau 

tempat pengolahan sampah terpadu.  
 

107. TPS Terpadu adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, 
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan 

sampah terpadu dengan sistem pengelolaan 
persampahan mandiri metode 3R  terdiri atas 

reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti 
menggunakan kembali sampah yang masih 
dapat digunakan untuk fungsi yang sama 

ataupun fungsi lainnya, Reduce berarti 
mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah, dan Recycle berarti 
mengolah kembali (daur ulang) sampah 

menjadi barang atau produk baru yang 
bermanfaat. 

 
108. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan 

ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian 

dari ancaman bencana. 
 

109. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur 
perjalanan yang menerus termasuk jalan ke 

luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari 
setiap bagian bangunan gedung termasuk di 
dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, 
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yang disediakan bagi suatu lingkungan atau 

kawasan sebagai tempat penyelamatan atau 
evakuasi.  

 
110. Ruang Evakuasi Bencana adalah suatu 

kawasan yang ditujukan untuk memberikan 
ruang terbuka/ruang lainnya yang aman dari 
bencana sebagai tempat berlindung dan 

penampungan sementara. 
 

111. Peraturan Zonasi adalah aturan pada setiap 
zona yang memuat ketentuan kegiatan dan 

penggunaan lahan, ketentuan intensitas 
pemanfaatan ruang, ketentuan tata 
bangunan, ketentuan prasarana dan sarana 

minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi 
pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, 

ketentuan khusus, standar teknis, dan 
ketentuan pengaturan zonasi. 

 
112. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan 

penggunaan lahan yang diperbolehkan, 
kegiatan dan penggunaan lahan yang 

bersyarat secara terbatas, kegiatan dan 
penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, 

dan kegiatan dan penggunaan lahan yang 
tidak diperbolehkan pada suatu zona. 
 

113. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
adalah ketentuan mengenai besaran 

pembangunan yang diperbolehkan pada 
suatu zona yang meliputi KDB maksimum, 

KLB maksimum, KDH minimal, KTB 
maksimum, dan jumlah lantai atau lapis 
bangunan gedung di bawah permukaan tanah 

(basement) maksimum.  
 

114. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya 
disingkat KDB adalah angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh lantai 
dasar bangunan gedung dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL).  
 

115. 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 
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL).  
 

116. 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 

(RTBL).  
 

117. Basement adalah ruangan di dalam bangunan 

yang letak lantainya secara horizontal berada 
di bawah permukaan tanah yang berada di 

sekitar lingkup bangunan tersebut. 
 

118. Koefesien Tapak Basement yang selanjutnya 
disingkat KTB adalah angka persentase 

perbandingan antara luas tapak basemen dan 
luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 

 
119. Bangunan Sistem Tunggal adalah bangunan 

yang harus memiliki jarak bebas dengan 
batas perpetakan atau batas pekarangan 
pada sisi depan, sisi samping dan/atau 

belakang. 
 

120. Bangunan Sistem Deret/Rapat adalah 
bangunan yang diperbolehkan rapat dengan 

batas perpetakan atau batas pekarangan 
pada sisi samping. 

 

121. Bangunan Sistem Blok adalah bangunan yang 
massa bangunannya memiliki struktur 

bangunan gedung dan/atau struktur 
bangunan bertingkat tinggi yang ruangan-

ruangan di dalam gedungnya memungkinkan 
dimanfaatkan fungsi lain sebagai penunjang 
fungsi utama atau untuk fungsi campuran 

(mixed use). 
 

122. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan 
yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, 

dan tampilan bangunan pada suatu zona, 
antara lain GSB minimal, tinggi bangunan 

maksimum, jarak bebas antar bangunan 
minimal dan tampilan bangunan.  
 



28 

 

 

123. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya 

disingkat GSP adalah ruang milik jalan 
berupa garis rencana jalan yang ditetapkan 

dalam rencana kota, yang terdiri dari ruang 
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di 

luar ruang manfaat jalan. 
 

124. Ruang milik jalan   yang selanjutnya disingkat 

rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar 
ruang manfaat jalan yang masih menjadi 

bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi 
oleh tanda batas ruang milik jalan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
keluasan keamanan penggunaan jalan antara 
lain untuk keperluan pelebaran ruang 

manfaat jalan pada masa yang akan datang. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

125. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat GSB adalah sempadan yang 

membatasi jarak terdekat bangunan terhadap 
tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran 
air kotor (riol) sampai batas terluar muka 

bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, 
atau jarak bebas minimum dari bidang terluar 

suatu massa bangunan terhadap lahan yang 
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, 

antara massa bangunan yang lain atau 
rencana saluran, jaringan tegangan tinggi 
listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya 

(building line).  
 

126. Ketinggian Bangunan adalah tinggi suatu 
bangunan dinyatakan dalam meter yang 

dihitung mulai dari muka tanah sampai 
elemen tertinggi bangunan (seperti struktur 

atap, penangkal petir, dan lain-lain), kecuali 
pada bangunan yang tidak terpengaruh KKOP 
maka ketinggian bangunan dihitung dari 

muka tanah sampai dengan tinggi lantai 
bangunan (tanpa memperhitungkan struktur 

atap).  
 

127. Bangunan tinggi adalah bangunan yang 
memiliki jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) 
lantai dan/atau lebih dari 40 (empat puluh) 

meter. 
 

128. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
adalah ketentuan pada setiap zona yang 

memuat kelengkapan dasar fisik lingkungan 
dalam rangka menciptakan lingkungan yang 
nyaman melalui penyediaan prasarana dan 

sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara 
optimal.  
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129. Ketentuan Tambahan adalah ketentuan lain 

yang dapat ditambahkan pada suatu zona 
untuk melengkapi aturan dasar yang sudah 

ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi 
memberikan aturan pada kondisi yang 

spesifik pada zona tertentu dan belum diatur 
dalam ketentuan dasar.  
 

130. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang 
mengatur pemanfaatan zona yang memiliki 

fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan 
khusus sesuai dengan karakteristik zona dan 

kegiatannya. 
 

131. Masyarakat adalah orang perseorangan, 

kelompok orang termasuk masyarakat hukum 
adat, korporasi, dan/atau pemangku 

kepentingan pemerintah lain dalam 
penyelenggaraan penataan ruang. 

 
132. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan 

masyarakat, yang timbul atas kehendak dan 

keinginan sendiri di tengah masyarakat, 
untuk berminat dan bergerak dalam 

penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam 
peraturan ini adalah dalam proses 

perencanaan tata ruang. 
 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2  

 
(1) Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi 

meliputi: 

 
a. lingkup materi;  

 
b. lingkup lokasi; dan 

 
c. lingkup perencanaan. 
 

(2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan 

ruang; 
 

b. rencana pola ruang; 

 
c. rencana jaringan prasarana; 
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d. penetapan Sub UP yang diprioritaskan 

penanganannya; 
 

e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan 
 

f. peraturan zonasi. 
 

(3) Lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi wilayah perencanaan 
RDTR dan Peraturan Zonasi antara lain 

sebagai berikut: 
 

a. UP I Rungkut; 
 

b. UP II Kertajaya; 

 
c. UP III Tambak Wedi; 

 
d. UP IV Dharmahusada; 

 
e. UP V Tanjung Perak; 

 

f. UP VI Tunjungan; 
 

g. UP VII Wonokromo; 
 

h. UP VIII Dukuh Pakis; 
 

i. UP IX Ahmad Yani; 

 
j. UP X Wiyung; 

 
k. UP XI Tambak Oso Wilangon; dan 

 
l. UP XII Sambikerep. 

 

(4) Lingkup waktu perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 
setiap 5 (lima) tahun. 

 
(5) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lebih 

dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika 
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: 

 
a. bencana alam skala besar; 

 
b. perubahan batas teritorial negara; dan 

 

c. perubahan batas wilayah daerah. 
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BAB III 

FUNGSI DAN MANFAAT  
 

Pasal 3  
 

(1) RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: 
 

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah 

kota berdasarkan RTRW;  
 

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang 
yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan 

ruang yang diatur dalam RTRW;  
 

c. acuan bagi kegiatan pengendalian 

pemanfaatan ruang;  
 

d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan 
ruang; dan  

 
e. acuan dalam penyusunan RTBL. 

 

(2) RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat 
sebagai: 

 
a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang 

mempunyai kesamaan fungsi dan 
lingkungan permukiman dengan 
karakteristik tertentu;  

 
b. alat operasionalisasi dalam sistem 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
pembangunan fisik kota yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
swasta, dan/atau masyarakat;  
 

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang 
untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan 

fungsinya di dalam struktur ruang kota 
secara keseluruhan; dan 

 
d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang 

diprioritaskan untuk disusun program 

pengembangan kawasan dan pengendalian 
pemanfaatan ruangnya pada tingkat UP atau 

Sub UP. 
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BAB IV 

RINCIAN RDTR  
 

 
Bagian Kesatu 

UP I Rungkut 
 

Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 4  
 

(1) Wilayah perencanaan UP I Rungkut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf a meliputi seluruh Kecamatan Rungkut, 

Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan 
Gunung Anyar dengan luas 3.903,27 (tiga ribu 

sembilan ratus tiga koma dua tujuh) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 
Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP I-A terdiri dari Blok I-A1, Blok I-A2, 

Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-
A6; 

 
b. Sub UP I-B terdiri dari Blok I-B1, Blok I-B2, 

dan Blok I-B3; 

 
c. Sub UP I-C terdiri dari Blok I-C1, Blok I-C2, 

Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, 
dan Blok I-C7; dan 

 
d. Sub UP I-D terdiri dari Blok I-D1, Blok I-

D2, dan Blok I-D3. 

 
(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 

Sub UP dan Blok pada UP I Rungkut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran I.1 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 5  
 

Tujuan penataan ruang UP I Rungkut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a adalah mewujudkan pengembangan 

kawasan permukiman perbatasan kota yang 
didukung oleh kegiatan pendidikan, perdagangan 
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jasa dan industri, dengan tetap mempertahankan 

fungsi lindung terhadap alam. 
 

Pasal 6  
 

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP I 
Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

 
b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 

 
(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
 

a. mendukung pemantapan fungsi lindung 
dalam mendukung keberlanjutan 

permukiman dan industri dengan strategi: 
 
1. mempertahankan hutan kota dan bozem 

sebagai perlindungan bawahannya; 
 

2. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan pantai, sempadan 

sungai, sempadan waduk/bozem yang 
dapat dikembangkan sebagai kegiatan 
wisata; 

 
3. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 
RTH atau jaringan prasarana; 

 
4. menyediakan kawasan penyangga 

industri berupa penyediaan ruang 

terbuka hijau; dan 
 

5. mempertahankan dan mengembangkan 
RTH publik dan privat. 

 
b. pengembangan fungsi budidaya sebagai 

upaya perwujudan dan peningkatan 

keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan 
budi daya dengan strategi: 

 
1. mengendalikan kepadatan perumahan 

eksisting; 
 
2. mengembangkan perumahan baru 

dengan konsep hunian berimbang; 
 

3. mengembangkan perdagangan dan jasa 
sebagai pusat pertumbuhan baru; 
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4. mendukung pengembangan sarana 

pelayanan umum berupa pendidikan 
tinggi dan kelengkapannya; 

 
5. mempertahankan kawasan industri 

eksisting; 
 
6. menyediakan bangunan perumahan 

untuk pekerja dan fasilitas 
penunjangnya pada kawasan industri; 

dan 
 

7. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas yang ada.  

 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
 

a. pengembangan jaringan pergerakan yang 
mendukung peningkatan pelayanan dan 
aksesibilitas dengan strategi:  

 
1. mengembangkan sistem jaringan jalan 

yang terintegrasi dan berhierarki;  
 

2. memantapkan fungsi dan status jalan; 
 
3. meningkatkan kapasitas jalan; 

 
4. meningkatkan kualitas perkerasan jalan; 

 
5. mengembangkan dan meningkatkan 

pelayanan angkutan umum yang 
terintegrasi; 

 

6. mengembangkan terminal penumpang 
dan terminal barang;  

 
7. mengembangkan prasarana pejalan kaki 

bagi seluruh pengguna jalan; dan 
 

8. mengembangkan sistem manajemen 

transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan energi 

listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dengan strategi: 
 

1. meningkatkan pelayanan dan 
memperluas jaringan listrik termasuk 

mengembangkan jaringan listrik bawah 
tanah; dan 
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2. mempertahankan dan mengembangkan 
jaringan gas di kawasan industri, 

perdagangan jasa dan perumahan. 
 

c. peningkatan ketersediaan pelayanan 
telekomunikasi secara optimal kepada 
masyarakat dengan strategi: 

 
1. mendukung peningkatan pelayanan 

telekomunikasi dan informasi; dan 
 

2. mengendalikan pertumbuhan menara 
telekomunikasi melalui penggunaan 
menara telekomunikasi bersama. 

 
d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 

penyediaan air minum. 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu dan terintegrasi dengan 
strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; 

 
2. mengembangkan sistem drainase yang 

terpadu untuk mengurangi genangan; 

dan 
 

3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai 
pengendali genangan. 

 
f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah 

untuk mendukung lingkungan hidup sehat 

dengan strategi:  
 

1. mempertahankan dan mengembangkan 
IPAL untuk industri; dan 

 
2. mengembangkan pengelolaan limbah 

domestik melalui penyediaan IPAL 

komunal. 
 

g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 
lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman dengan 
strategi: 
 

1. mengembangkan dan mengoptimalkan 
sistem persampahan dan penyediaan 

lahan bagi TPS;  
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2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri  
dengan metode 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle); 
 

3. menetapkan jalur evakuasi bencana 
yang sesuai dengan kondisi fisik pada 

wilayah perencanaan; dan 
 

4. menetapkan tempat evakuasi yang 

mampu menampung dan melindungi 
secara aman dan nyaman. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 7  

 
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP I 
Rungkut, meliputi: 

 
a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 

(2) Rencana pola ruang UP I Rungkut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I.2 merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 8  
 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: 

 

a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB); 

 
b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan 

 
c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 

Pasal 9  
 

(1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf a dengan luas 49,86 
(empat puluh sembilan koma delapan enam) 
hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); dan 
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b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2). 
 

(2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 5,82 (lima koma delapan dua) 
hektar meliputi: 

 

a. Sub UP I-A Blok I-A5; dan 
 

b. Sub UP I-C Blok I-C2. 
 

(3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan luas 44,03 (empat puluh empat koma 

nol tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2 dan Blok I-A5; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1; 
 

c. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok 

I-D3. 
 

(4) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.  
 

Pasal 10  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dengan luas 996,56 (sembilan ratus sembilan 

puluh enam koma lima enam) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-1); 

 
b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 

 
c. rencana sub zona sempadan waduk/bozem 

(PS-3); dan 
 
d. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4). 
 

(2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa perlindungan sempadan pantai dengan 
luas 937,57 (sembilan ratus tiga puluh tujuh 
koma lima tujuh) hektar berada di Sub UP I-D 

Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3. 
 

(3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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dengan luas 56,62 (lima puluh enam koma 

enam dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 
Blok I-A5, dan Blok I-A6; 

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1 dan Blok I-B3; 

 

c. Sub UP I-C Blok I-C2 dan Blok I-C7; dan 
  

d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2 dan Blok I-
D3. 

 
(4) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem 

(PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dengan luas 0,97 (nol koma sembilan 
tujuh) hektar berada di Sub UP I-A Blok I-A2.  

 
(5) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dengan luas 1,40 (satu koma empat 
nol) hektar berada di Sub UP I-A Blok I-A3. 

 
(6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan sebagai RTH publik.  

 

Pasal 11  
 

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 
dengan luas 59,90 (lima puluh sembilan koma 

sembilan nol) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1); 

 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 24,38 (dua puluh empat koma 

tiga delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 
Blok I-A5, dan Blok I-A6;  

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3;  
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c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-
C7; dan 

 
d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok 

I-D3. 
 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa jalur hijau taman koridor jalan dan 

jalur hijau pulau jalan dengan luas 24,34 (dua 
puluh empat koma tiga empat) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 

Blok I-A5, dan Blok I-A6;  
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 
I-B3; 

 
c. Sub UP I-C Blok C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-

C7; dan 
 

d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok 
I-D3. 

 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas 11,19 (sebelas koma satu 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, Blok I-A4, 

Blok I-A5, dan Blok I-A6; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3;  
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 
Blok I-C4, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan 

 
d. Sub UP I-D Blok I-D2. 

 

Pasal 12  
 

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 
 

b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 
 

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

 
e. rencana zona industri (I); dan 

 
f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 
Pasal 13  

 

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan luas 

1.390,43 (seribu tiga ratus sembilan puluh 
koma empat tiga) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); 

 
b. rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3); dan 
 

c. rencana sub zona perumahan kepadatan 
rendah (R-4). 

 

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 328,78 (tiga ratus dua 
puluh delapan koma tujuh delapan) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, 

Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 
I-B3; 

 
c. Sub UP I-C Blok I-C1; dan 

 

d. Sub UP I-D Blok I-D1. 
 

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dengan luas 911,75 (sembilan ratus 
sebelas koma tujuh lima) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, 
dan Blok I-A6; 

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3;  
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-
C7; dan 
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d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok 

I-D3. 
 

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dengan luas 149,91 (seratus empat 
puluh sembilan koma sembilan satu) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP I-C Blok I-C3, Blok I-C5, Blok I-C6, 

dan Blok I-C7; dan 
 

b. Sub UP I-D Blok I-D1. 
 

Pasal 14  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
b dengan luas 319,21 (tiga ratus sembilan 

belas koma dua satu) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 

regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 173,22 
(seratus tujuh puluh tiga koma dua dua) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, 
Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 
I-B3; 

 
c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, dan Blok I-C7; dan 
 

d. Sub UP I-D Blok Blok I-D1, Blok I-D2, dan 

Blok I-D3. 
 

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 
lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dengan luas 145,99 
(seratus empat puluh lima koma sembilan 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, 

Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6; 
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b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3; 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 
Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-

C7; dan 
 

d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok 

I-D3. 
 

Pasal 15  
 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa 
rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) dengan luas 8,26 (delapan koma dua 
enam) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 
Blok I-A5, dan Blok I-A6; 

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3; dan 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

dan Blok I-C6. 
 

Pasal 16  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
d dengan luas 116,74 (seratus enam belas 

koma tujuh empat) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1); 

 
b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 
 

d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  
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f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6); dan 
 

g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
lainnya (SPU-7). 

 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 71,47 (tujuh 
puluh satu koma empat tujuh) hektar 

meliputi: 
 

a. pendidikan tinggi meliputi: 
 
1. Sub UP I-A Blok I-A3 dan Blok I-A6; dan  

 
2. Sub UP I-C Blok I-C2, Blok I-C5, dan 

Blok I-C6. 
 

b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 
meliputi: 
 

1. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, Blok I-
A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6; 

 
2. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan 

Blok I-B3; 
 

3. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-

C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan 
Blok I-C7; dan 

 
4. Sub UP I-D Blok I-D3. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,45 (satu 
koma empat lima) hektar meliputi: 

 
a. terminal angkutan berada di Sub UP I-B 

Blok I-B2; dan 
 

b. terminal barang di kawasan SIER berada di 

Sub UP I-A Blok I-A3. 
 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,32 (tiga 
koma tiga dua) hektar meliputi: 
 

a. rumah sakit berada di Sub UP I-A Blok I-A2 
dan Blok I-A4; dan 
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b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP I-A Blok I-A2 dan Blok I-A5;  
 

2. Sub UP I-B Blok I-B1 dan Blok I-B3; dan 
 

3. Sub UP I-C Blok I-C1 dan Blok I-C3. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas 5,19 (lima koma 

satu sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 

dan Blok I-A5;  
 

b. Sub UP I-B Blok I-B3; dan 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C3, Blok I-C4, 
dan Blok I-C6;  
 

d. Sub UP I-D Blok I-D3. 
 

(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,98 (satu 
koma sembilan delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, dan Blok I-
A4;  

 
b. Sub UP I-B Blok I-B2 dan Blok I-B3;  

 
c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C3, dan Blok 

I-C5; dan 

 
d. Sub UP I-D Blok I-D3. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dengan luas 11,98 
(sebelas koma sembilan delapan) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, 
Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6; 

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3; 

 
c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-
C7; dan 
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d. Sub UP I-D Blok I-D3. 
 

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g dengan luas 21,35 (dua puluh 
satu koma tiga lima) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, 
dan Blok I-A6; 

 
b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok 

I-B3; 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, 

Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-
C7; dan 

 
d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, Blok I-D3. 

 
Pasal 17  

 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa 

rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 
luas 236,05 (dua ratus tiga puluh enam koma 

nol lima) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1 dan Blok I-A2; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1; dan 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C6. 

 
Pasal 18  

 
(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f 
berupa sub zona instalasi utilitas (KH-5) 
dengan luas 12,10 (dua belas koma satu nol) 

hektar. 
 

(2) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. IPAL meliputi: 

 

1. Sub UP I-A Blok I-A2; dan 
 

2. Sub UP I-C Blok I-C1. 
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b. TPS berada di Sub UP I-C Blok I-C1 dan 

Blok I-C2. 
  

c. rumah kompos meliputi: 
  

1. Sub UP I-A Blok I-A5; dan 
 

2. Sub UP I-B Blok I-B2.  

 
d. Gardu Induk (GI) meliputi: 

 
1. Sub UP I-A Blok I-A3; dan 

 
2. Sub UP I-D Blok I-D3. 

 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 19  

 
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 

UP I Rungkut meliputi:  
 

a. rencana pengembangan jaringan 
pergerakan;  

 
b. rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan;  

 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  
 

d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 

f. rencana pengembangan jaringan air limbah; 
dan  

 
g. rencana pengembangan jaringan prasarana 

lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP I Rungkut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran I.3 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 
 

 
 



47 

 

 

Pasal 20   

 
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.  

 
(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. sistem jaringan jalan; 

 
b. sistem jaringan pejalan kaki; 

 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 

d. sistem jaringan perkeretaapian; 
 

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

 
f. prasarana transportasi. 

 

(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 

 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.4 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 

rencana prioritas pengembangan jaringan 
pejalan kaki, meliputi: 

 
a. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno; 

 
b. Jalan Kedung Baruk; 
 

c. Jalan Panjang Jiwo; 
 

d. Jalan Raya Prapen; 
 

e. Jalan Jemur Andayani; 
 
f. Jalan Raya Rungkut; 

 
g. Jalan Rungkut Tengah; 

 
h. Jalan Rungkut Menanggal; 
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i. Jalan Rungkut Asri Tengah; 
 

j. Jalan Rungkut Madya; 
 

k. Jalan Rungkut Mapan;  
 
l. Jalan Rungkut Harapan; 

 
m. Jalan Raya Kendang Sari; 

 
n. Jalan Tenggilis; 

 
o. Jalan Rungkut Industri; 
 

p. Jalan Rungkut Asri;  
 

q. Jalan Penjaringan Sari; 
 

r. area wisata hutan mangrove Wonorejo; dan 
 
s. area kebun bibit II. 

 
(6) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

 
a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting terhadap 

pengembangan rute angkutan; 
 

b. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur feeder 

meliputi: 
 

1. rute terminal Bratang - Gunung Anyar 
Tambak; 

 

2. rute terminal Bratang - Gunung Anyar; 
 

3. rute terminal Bratang - Medokan Ayu; 
 

4. rute Dukuh Menanggal - Rungkut 
Menanggal; dan 

 

5. rute Dukuh Menanggal - Panjang Jiwo. 
 

c. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa trunk meliputi: 

 
1. rute Gunung Anyar - Pandegiling; 

 

2. rute Kenjeran - Gunung Anyar; dan 
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3. rute East Coast - Gunung Anyar 

Tambak. 
 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa 

rencana pengembangan jalur kereta api, terdiri 
dari: 
 

a. jalur Keputran-Rungkut; dan 
 

b. jalur Keputih-Lingkar Luar Tiimur. 
 

(8) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e berupa pengembangan 

angkutan sungai yang mendukung kawasan 
wisata mangrove di Kali Wonorejo. 

 
(9) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf f meliputi: 
 

a. rencana terminal meliputi: 

 
1. terminal tipe C berada di Kecamatan 

Gunung Anyar; dan 
 

2. terminal barang berada di Kecamatan 
Tenggilis Mejoyo. 

 

b. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte, 
meliputi: 

 
a) Jalan Jemur Andayani; dan 
 

b) Jalan Prapen. 
 

2. pengembangan halte meliputi: 
 

a) sepanjang rute angkutan umum dan 
bus; 

 

b) pada jalur pejalan kaki; dan 
 

c) pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 

 
c. rencana sistem parkir berupa pengaturan 

parkir di dalam persil. 

 
(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 



50 

 

 

perubahan dan/atau perkembangan sesuai 

hasil kajian teknis. 
 

Pasal 21  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder; dan  

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 

 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 

dengan infrastruktur pendukung terdiri dari: 
 

a. gardu induk; dan  
 

b. jaringan SUTT/SUTET. 

 
(3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A3; dan 
 

b. Sub UP I-D Blok I-D3. 

 
(4) Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui: 
 

a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, 
Blok I-A5, dan Blok I-A6;  
 

b. Sub UP I-B Blok I-B1; 
 

c. Sub UP I-C Blok I-C2; dan 
 

d. Sub UP I-D Blok I-D3. 
 

(5) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di 
seluruh wilayah perencanaan.  

 
(6) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

jaringan perpipaan gas bumi yang meliputi: 
 

a.  jaringan perpipaan yang telah terbangun di 
sepanjang koridor jalan meliputi: 
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1. Jalan Panjang Jiwo; 
 

2. Jalan Raya Kali Rungkut; 
 

3. Jalan Rungkut Puskesmas; 
 

4. Jalan Raya Kedung Asem; 

 
5. Jalan Rungkut Industri; 

 
6. Jalan Rungkut Industri I; 

 
7. Jalan Rungkut Madya; 

 

8. Jalan Rungkut Harapan; 
 

9. Jalan Rungkut Asri; 
 

10. Jalan Rungkut Asri Tengah; 
 
11. Jalan Rungkut Asri Utara XIII; 

 
12. Jalan Rungkut Asri Timur VI;  

 
13. Jalan Rungkut Menanggal-Harapan; 

dan 
 

14. Jalan Rungkut Barata Raya. 

 
b.  jaringan perpipaan yang telah terbangun di 

lingkungan perumahan meliputi: 
 

1. Perumahan Rungkut Menanggal 
Harapan; 
 

2. Perumahan Rungkut Barata; 
 

3. Perumahan Rungkut Mapan Barat; 
 

4. Perumahan Rungkut Mapan Timur; 
 
5. Perumahan Rungkut Asri Barat; 

 
6. Perumahan Rungkut Asri Tengah; 

 
7. Perumahan Rungkut  Asri Timur;  

 
8. Perumahan Rungkut Asri Utara; dan 
 

9. Perumahan Rungkut Harapan. 
 

c.  jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah 
UP pengembangannya diarahkan 
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mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan 

teknis dan peraturan perundang-
undangan. 

 
(7) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 22  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi: 

 
a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 

 
(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh wilayah. 

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa lokasi menara telekomunikasi 
eksisting dan pengembangan sesuai dengan 

ketentuan penataan. 
 

(4) Ketentuan penataan lokasi menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  
 

Pasal 23  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(1) huruf d terdiri dari:  
 

a. sumber air minum; dan 

 
b. jaringan perpipaan. 

 
(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 
pengolahan yang berasal dari Instalasi 
Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.  

 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 
pipa unit distribusi, transmisi air baku, 
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instalasi produksi, dan pengolahan air minum 

mandiri berada di seluruh wilayah. 
 

(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 24  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) huruf e meliputi: 

 

a. jaringan drainase primer; 
 

b. jaringan drainase sekunder;  
 

c. jaringan drainase tersier;  
 

d. pengembangan rumah pompa; dan 

 
e. pengembangan bozem. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. Saluran Wonorejo; 

 
b. Saluran Kali Rungkut; 

 
c. Saluran Kebon Agung; 

 
d. Saluran Kali Wonokromo; dan 

 

e. Saluran Kali Perbatasan. 
 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. Saluran Wonorejo Rungkut 1; 

 

b. Saluran Wonorejo Permai; 
 

c. Saluran Wonorejo Permai Utara VIII; 
 

d. Saluran Kendangsari; 
 

e. Saluran Rungkut Jaya; 

 
f. Saluran Nirwana Eksekutif; 

 
g. Saluran Kendal Sari; 
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h. Saluran Penjaringan; 
 

i. Saluran Nirwana; 
 

j. Saluran Kedung Asem; 
 

k. Saluran Raya Kali Rungkut-Soponyono; 

 
l. Saluran Panjang Jiwo; 

 
m. Saluran Rungkut Waru; 

 
n. Saluran Cabang Rungkut Waru; 

 

o. Saluran Rungkut Utara; 
 

p. Saluran Kutisari Indah; 
 

q. Saluran Rungkut Industri Selatan; 
 

r. Saluran Brebek Industri I; 

 
s. Saluran Brebek Industri II; 

 
t. Saluran Brebek Industri III; 

 
u. Saluran Pondok Candra; 

 

v. Saluran Jemur Andayani; 
 

w. Saluran Raya Tenggilis Mejoyo Utara; 
 

x. Saluran Sidosermo; 
 

y. Saluran Drasimo; 

 
z. Saluran Jalan Raya Prapen; 

 
aa. Saluran Kali Rejo; 

 
bb. Saluran Tenggilis Kauman; 

 

cc. Saluran Rungkut Asri Utara; 
 

dd. Saluran Rungkut Asri; 
 

ee. Saluran Rungkut Medokan; 
 

ff. Saluran Medokan Timur; 

 
gg. Saluran Medokan Asri/Pandugo Timur; 

 
hh. Saluran Medokan Asri Selatan; 
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ii. Saluran Medayu Selatan; 
 

jj. Saluran Gunung Anyar; 
 

kk. Saluran Gunung Anyar Mas; 
 

ll. Saluran Wiguna Timur; 

 
mm. Saluran Gunung Anyar Jaya; 

 
nn. Saluran Kutisari IV; 

 
oo. Saluran Kutisari XI; 

 

pp. Saluran Kutisari XII; 
 

qq. Saluran Rungkut Menanggal; 
 

rr. Saluran Rungkut Barata; 
 

ss. Saluran Surya Mas Barat; 

 
tt. Saluran Amir Mahmud; 

 
uu. Saluran Cabang Amir Mahmud; 

 
vv. Saluran Rungkut Industri Selatan; dan 

 

ww. Saluran Rungkut Barat. 
 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
menuju ke jaringan drainase sekunder dan 
drainase primer. 

 
(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  
 

a. Sub UP I-A Blok I-A1; 
 

b. Sub UP I-B Blok I-B3;  

 
c. Sub UP I-C Blok I-C6; dan 

 
d. Sub UP I-D Blok I-D1. 

 
(6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi: 

 
a. mempertahankan bozem eksisting 

meliputi:  
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1. Sub UP I-A Blok I-A2;   

 
2. Sub UP I-B Blok I-B1; dan  

 
3. Sub UP I-D Blok I-D3.  

 
b. mengembangkan bozem baru pada Sub UP 

I-D Blok I-D1, Blok I-D2 dan Blok I-D3. 

 
(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal 25  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(1) huruf f meliputi: 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis 

domestik melalui pengelolaan grey water 
dan black water;  

  
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman dan rumah susun, 

rumah sakit dan puskesmas, kawasan 
industri dan perkantoran; dan 

 

c. pengembangan IPAL komunal untuk 
melayani kawasan permukiman. 

 
(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 26  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) huruf g meliputi: 

 
a. sistem persampahan; dan 

 
b. jaringan evakuasi bencana.  

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 
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meliputi: 

 
1. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-

A5, dan Blok I-A6; 
   

2. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan 
Blok I-B3; 

 

3. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, dan 
Blok I-C4; dan 

 
4. Sub UP I-D Blok I-D1. 

 
b. rute pengangkutan sampah melalui: 

 

1. Jalan Jagir Wonokromo; 
 

2. Jalan Kedung Baruk; 
 

3. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno; 
 

4. Jalan Kendal Sari; 

 
5. Jalan Kendal Sari Selatan; 

 
6. Jalan Penjaringan Timur; 

 
7. Jalan Pandugo; 

 

8. Jalan Rungkut Harapan; 
 

9. Jalan Rungkut Alang-alang; 
 

10. Jalan Rungkut Puskesmas; 
 

11. Jalan Raya Kali Rungkut; 

 
12. Jalan Zamhuri; 

 
13. Jalan Raya Rungkut Madya; 

 
14. Jalan Medokan Sawah; 

 

15. Jalan Raya Medokan Sawah; 
 

16. Jalan Gunung Anyar Sawah; 
 

17. Jalan Raya Wiguna Timur; 
 

18. Jalan Raya Rungkut Mapan; 

 
19. Jalan Rungkut Mapan Selatan; 

 
20. Jalan Rungkut Menanggal-Harapan; 
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21. Jalan Rungkut Barat VI; 
 

22. Jalan Rungkut Industri; 
 

23. Jalan Kutisari Utara; 
 

24. Jalan Raya Kendangsari Industri; 

 
25. Jalan Jemur Andayani; 

 
26. Jalan Raya Jemursari; 

 
27. Jalan Raya Prapen; 

 

28. Jalan Jagir Wonokromo; dan 
 

29. Jalan Panjang Jiwo. 
 

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 

masih memiliki lahan cukup;  
 

d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

masyarakat; dan 
 

e. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
lebih lanjut pada ketentuan khusus. 

 

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 27  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf d pada UP I Rungkut berupa 

pengembangan dan penataan kawasan berada 
di Sub UP I-C Blok I-C5 dan Blok I-C6. 
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(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. pengembangan perumahan meliputi: 
 
1. mendorong pengembangan perumahan 

baru secara vertikal;  
 

2. penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung perumahan; 

 
3. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; dan 

  
4. pengembangan RTH. 

 
b. mendukung pengembangan sarana 

pelayanan umum pendidikan dan 
kelengkapannya; 

 

c. penataan kawasan perdagangan dan jasa 
skala kota, meliputi: 

 
1. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; dan 
 
2. pengembangan fasilitas pendukung. 

 
d. penataan kawasan industri dan 

pergudangan meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; dan 

 

2. penyediaan instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL). 

 
e. penataan koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 

meliputi: 
 

1. pengendalian intensitas bangunan; 

 
2. penyediaan jalur pejalan kaki; dan 

 
3. penyediaan jalur hijau jalan. 

 
(3) Rencana penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta tercantum dalam Lampiran I.5 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 28  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 
UP I Rungkut merupakan upaya untuk 

mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 
dalam bentuk program dan pentahapan 

pembangunan pada setiap UP dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, terdiri dari: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 

 
b.  indikasi program dan pentahapan 

pembangunan. 
 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a.  program perwujudan rencana pola ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 

 
c. program perwjudan penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya. 

 
(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 
e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP I Rungkut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I.6 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Bagian Kedua 

UP II Kertajaya  
 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 
Pasal 29  

 

(1) Wilayah perencanaan UP II Kertajaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf b meliputi Kecamatan Mulyorejo dan 
Kecamatan Sukolilo dengan luas 4.757,53 

(empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh 
koma lima tiga) hektar. 

 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 

Blok yang meliputi: 
 

a. Sub UP II-A terdiri dari Blok II-A1, Blok II-
A2, dan Blok II-A3; 

 

b. Sub UP II-B terdiri dari Blok II-B1 dan 
Blok II-B2; 

 
c. Sub UP II-C terdiri dari Blok II-C1, Blok II-

C2, dan Blok II-C3; dan 
 
d. Sub UP II-D terdiri dari Blok II-D1, Blok II-

D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 
Sub UP dan Blok pada UP II Kertajaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) digambarkan dalam peta sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II.1 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 30  

 
Tujuan penataan UP II Kertajaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 
mewujudkan pengembangan kawasan sebagai 

pusat pendidikan tinggi, kawasan permukiman 
dan perdagangan yang terintegrasi dengan fungsi 
kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya. 
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Pasal 31  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP II 

Kertajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 
 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
 

a. mendukung pemantapan fungsi lindung di 

pesisir Pantai Timur Surabaya sesuai 
kewenangan dengan strategi: 

 
1. mempertahankan hutan mangrove dan 

bozem sebagai perlindungan 
bawahannya; 

 

2. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 

RTH atau jaringan prasarana; 
 

3. mempertahankan dan 
mengembangkan RTH publik dan 
privat; dan 

 
4. melestarikan kawasan lindung 

Pamurbaya. 
 

b. mendukung pengembangan kawasan 
permukiman dan pendidikan tinggi dengan 
strategi: 

 
1. mengembangkan perumahan baru 

dengan konsep hunian berimbang;  
 

2. menetapkan batas konservasi 
Pamurbaya yang berbatasan dengan 
perumahan; 

 
3. mengembangkan perdagangan dan jasa 

baru di koridor jalan lingkar luar 
timur; 

 
4. mendukung pengembangan sarana 

pelayanan umum berupa pendidikan 

tinggi dan kelengkapannya; dan 
 

5. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas yang ada.  
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(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 
aksesibilitas dengan strategi: 

  

1. mengembangkan Jalan Lingkar Luar 
Timur (JLLT) guna mendukung 

perkembangan antar wilayah dan antar 
kegiatan di Kota Surabaya Sisi Timur-

Utara;  
 
2. mengembangkan sistem jaringan jalan 

lokal dan lingkungan yang terhubung 
dengan sistem jaringan jalan kota; 

 
3. mengembangkan persimpangan 

(interchange) yang menghubungkan 
bagian Kota Surabaya; 
 

4. mengembangkan sistem manajemen 
transportasi yang mengakomodasi 

dinamika perkembangan kota; 
 

5. memantapkan fungsi dan status jalan; 
 

6. meningkatkan kapasitas jalan; 
 

7. meningkatkan kualitas perkerasan 

jalan; 
 

8. mengembangkan jaringan jalan 
pendukung AMC; 

 
9. mengembangkan dan meningkatkan 

pelayanan angkutan umum yang 

terintegrasi dengan AMC;  
 

10. mengembangkan prasarana pejalan 
kaki bagi seluruh pengguna jalan;  

 
11. mendorong penyediaan parkir di dalam 

persil terutama pada kawasan-kawasan 

perdagangan dan jasa; dan 
 

12. mengembangkan lampu penerangan 
jalan yang cukup terutama di kawasan 

perdagangan dan jasa.  
 

b. peningkatan ketersediaan energi listrik dan 

gas, penambahan jaringan yang bersifat 
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interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat meliputi: 
 

1. mengembangkan dan menyediakan 
tenaga listrik yang memenuhi standar 

mutu dan keandalan yang berlaku; 
 

2. membangun instalasi baru, 

pengoperasian instalasi penyaluran dan 
peningkatan jaringan distribusi yang 

sesuai dengan kegiatan kawasan; 
 

3. meningkatkan jaringan listrik ke 
perumahan;  
 

4. mempertahankan dan mengembangkan 
jaringan gas di kawasan industri, 

perdagangan jasa dan perumahan; dan 
 

5. mengembangkan sumberdaya energi 
secara optimal dan efisien dengan 
memanfaatkan sumber energi domestik 

serta energi yang bersih, ramah 
lingkungan dan teknologi yang efisien, 

sehingga terjamin ketersediaan tenaga 
listrik. 

 
c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 

secara optimal kepada masyarakat dengan 

strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi. 

 
d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 

penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan limbah 

untuk mendukung lingkungan hidup sehat 
dengan strategi berupa mengembangkan 

pengelolaan limbah domestik melalui 
penyediaan IPAL komunal; 

 
f. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu atau terintegrasi dengan 

strategi: 
 

1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; 
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2. mengembangkan sistem drainase yang 

terpadu untuk mengurangi genangan; 
dan 

 
3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai 

pengendali genangan. 
 

g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 

lainnya untuk mendukung terciptanya 
lingkungan yang sehat dan aman dengan 

strategi: 
 

1. mengembangkan dan mengoptimalkan 
sistem persampahan dan penyediaan 
lahan bagi TPS;  

 
2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri  
dengan metode 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle); dan 
 

3. mengembangkan jaringan evakuasi 
rawan bencana banjir dan rawan 
bencana kebakaran. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 32  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP II 
Kertajaya, meliputi: 

 
a. rencana zona lindung; dan 

 
b. rencana zona budi daya. 

 

(2) Rencana pola ruang UP II Kertajaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran II.2 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 33  

 
Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB); 

 

b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan 
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c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 34  

 
(1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf a berupa sub zona 
waduk/bozem (PB-2) dengan luas 23,91 (dua 

puluh tiga koma sembilan satu) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A3;  

 
b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; dan 

 
c. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3. 

 

(3) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.  

 
Pasal 35  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf 
b dengan luas 1.463,02 (seribu empat ratus 
enam puluh tiga koma nol dua) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-1); 
 

b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 
 
c. rencana sub zona sempadan waduk/bozem 

(PS-3); dan 
 

d. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 1.451,24 (seribu empat ratus lima 
puluh satu koma dua empat) hektar berada di 

Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2. 
 

(3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) 

hektar meliputi: 
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a. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 

 
b. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan 

 
c. Sub UP II-D Blok II-D2, Blok II-D4, dan 

Blok II-D5. 
 

(4) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem 

(PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-B Blok II-B1; dan 
 
b. Sub UP II-C Blok II-C2. 

 
(5) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;  

 
b. Sub UP II-C Blok II-C1; dan 

 
c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D2. 

 

(6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan sebagai RTH publik. 

  
Pasal 36  

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf 
c dengan luas 164,81 (seratus enam puluh 
empat koma delapan satu) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 
c. rencana sub zona makam (RTH-3). 

 
(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-

1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 53,69 (lima puluh tiga koma 

enam sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2 dan Blok 

II-A3; 
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b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;  

 
c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 

II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-
D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 

 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 58,51 (lima puluh delapan koma 
lima satu) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 

II-A3; 

 
b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 

 
c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2 dan Blok 

II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D3, Blok II-D4 dan Blok II-D5. 
 

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas 52,60 (lima puluh dua koma 
enam nol) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2; 
 

b. Sub UP II-B Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-
D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 

 
Pasal 37  

 
Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 
c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU); 
 

e. rencana zona industri (I); dan 
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f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 
Pasal 38  

 
(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas 
1.507,95 (seribu lima ratus tujuh koma 
sembilan lima) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); 
 

b. rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3); dan 

 

c. rencana sub zona perumahan kepadatan 
rendah (R-4). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan luas 667,19 (enam ratus 
enam puluh tujuh koma satu sembilan) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 
II-A3; 

 
b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 

 
d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 
 

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dengan luas 533,74 (lima ratus tiga 

puluh tiga koma tujuh empat) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 
II-A3; 
 

b. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 

 
c. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 
 

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dengan luas 307,01 (tiga ratus 

tujuh koma nol satu) hektar meliputi: 
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a. Sub UP II-B Blok II-B2; dan 

 
b. Sub UP II-D Blok II-D3. 

 
Pasal 39  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf 

b dengan luas 349,09 (tiga ratus empat puluh 
sembilan koma nol sembilan) hektar meliputi: 

  
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 
b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6). 
 

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 
regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 175,93 
(seratus tujuh puluh lima koma sembilan tiga) 
hektar meliputi: 

 
a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 

II-A3; 
 

b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 

II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-
D3, Blok II-D4 dan Blok II-D5. 

 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 

lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dengan luas 173,15 
(seratus tujuh puluh tiga koma satu lima) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 
II-A3; 

 

b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 

 
d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 
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Pasal 40  

 
(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa 
rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) dengan luas 13,69 (tiga belas koma 
enam sembilan) hektar. 

 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 
II-A3; 
 

b. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 

 
c. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D4, dan Blok II-D5. 
 

Pasal 41  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf 
d dengan luas 355,42 (tiga ratus lima puluh 

lima koma empat dua) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  

 

f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 284,83 (dua 

ratus delapan puluh empat koma delapan tiga) 
hektar meliputi: 
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a. pendidikan tinggi meliputi: 
 

1. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2; 
 

2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; 
dan 

 

3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok 
II-D3, dan Blok II-D4. 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 
 

1. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan 

Blok II-A3; 
 

2. Sub UP II-B Blok II-B1; 
 

3. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2 dan 
Blok II-C3; dan 
 

4. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok 
II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,97 (satu 
koma sembilan tujuh) hektar meliputi:  

 
a.  terminal Tipe C berada di Sub UP II-D Blok 

II-D5; dan 
 

b.  depo AMC berada di Sub UP II-D Blok II-D5. 
 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,97 

(sepuluh koma sembilan tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. rumah sakit umum meliputi:  

 

1. Sub UP II-A Blok II-A1; 
 

2. Sub UP II-C Blok II-C1; dan 
 

3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok 
II-D3, dan Blok II-D4. 

 

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 
rumah sakit meliputi: 
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1. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan 

Blok II-A3; 
 

2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; 
dan 

 
3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok 

II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas 5,08 (lima koma 

nol delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A2; 

 
b. Sub UP II-B Blok II-B1; 

 
c. Sub UP II-C Blok II-C1; dan 

 
d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D4, dan 

Blok II-D5. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan luas 22,32 (dua 

puluh dua koma tiga dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 

II-A3; 
 

b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 
II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-
D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 

 
(7) Rencana sub zona peribadatan (SPU-6) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dengan luas 13,98 (tiga belas koma sembilan 
delapan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 

II-A3; 
 

b. Sub UP II-B Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 

II-C3; dan 
 

d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-
D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5. 
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(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g dengan luas 16,27 (enam belas 
koma dua tujuh) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 

II-A3; 

 
b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 

 
c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok 

II-C3; dan 
 
d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-

D4, dan Blok II-D5. 
 

Pasal 42  
 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 

luas 10,46 (sepuluh koma empat enam) 
hektar. 

 
(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
Sub UP II-A Blok II-A1. 

 

Pasal 43  
 

(1) Rencana zona khusus (KH) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dengan luas 

77,46 (tujuh puluh tujuh koma empat enam) 
hektar meliputi: 

 

a. rencana sub zona pertahanan dan 
keamanan (KH-1); dan 

 
b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5). 

 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan luas 69,68 (enam puluh 
sembilan koma enam delapan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;  

 
b. Sub UP II-C Blok II-C1; dan  

 

c. Sub UP II-D Blok II-D2, Blok II-D3, dan 
Blok II-D4. 
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(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok 
II-A3; 
 

b. Sub UP II-C Blok II-C2; dan 
 

c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D5. 
 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Prasarana 

 

Pasal 44  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 

UP II Kertajaya meliputi:  
 

a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan; 

 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 
f. rencana pengembangan jaringan air limbah; 

dan 
 

g. rencana pengembangan jaringan prasarana 
lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP II Kertajaya  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran II.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 45  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.  
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(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 

 
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.4 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
 

a. Jalan Arief Rahman Hakim; 

 
b. Jalan Raya Menur; 

 
c. Jalan Kertajaya Indah; 

 
d. Jalan Manyar; 
 

e. Jalan Manyar Kertoarjo; 
 

f. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno atau Middle East 
Ring Road (MERR); 

   
g. Jalan Mulyosari; 

 
h. Jalan Raya ITS; 
 

i. Jalan Menur Pumpungan; dan 
 

j. Jalan Nginden. 
 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 
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a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan; 

 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 

 

1. rute terminal Keputih - Kenjeran; 
 

2. rute terminal Keputih - Pucang Sewu; 
 

3. rute terminal Keputih - Klampis Ngasem; 
 
4. rute terminal Keputih - Baratajaya; 

 
5. rute terminal Keputih - Kapasari Atas; 

dan 
 

6. rute terminal Keputih - Rangkah Tengah. 
 

c. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi rute East Coast - Gunung Anyar 

Tambak. 
 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa 

rencana pengembangan jalur AMC rute Lidah 
Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 

Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – 
ITS - Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 

a. terminal tipe C yang berada Sub UP II-D 

Blok II-D5 di Kelurahan Keputih; 
 

b. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 
meliputi: 

 

a) Jalan Arief Rahman Hakim; 
 

b) Jalan Kertajaya Indah Timur; 
 

c) Jalan Raya ITS; 
 

d) Jalan Raya Menur; dan  
 
e) Jalan Manyar Kertoarjo. 
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2. rencana stasiun AMC berada di Jalan 
Dharmahusada Indah, Jalan Raya 

Kertajaya Indah, Jalan Raya ITS, dan 
Jalan Lingkar Luar Timur. 

 
3. pengembangan halte meliputi: 

 

a) Jalan Dr. Ir. H. Soekarno dekat 
UNAIR C dan Galaxy Mall sebagai 

pelengkap rencana AMC; 
 

b) sepanjang rute angkutan umum dan 
bus; 
 

c) pada jalur pejalan kaki; dan 
 

d) pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 

 
c. rencana sistem parkir terdiri atas:  

 

1. park and ride yang berada di Jalan 
Manyar Kertoarjo sebelah UPTSA; dan 

 
2. pengaturan parkir di dalam persil. 

 
(9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 
perubahan dan/atau perkembangan sesuai 
hasil kajian teknis. 

 
Pasal 46  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi: 

 

a. jaringan distribusi primer;  
 

b. jaringan distribusi sekunder; dan  
 

c. jaringan energi berupa gas bumi. 
 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 
dengan infrastruktur pendukung berupa 

gardu induk meliputi: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A3; dan 
 

b. Sub UP II-D Blok II-D1. 

 
(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

jaringan SUTT yang melalui: 
 

a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2; 
 

b. Sub UP II-C Blok II-C1; dan 
 

c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D2. 

 
(4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) 
berada di seluruh wilayah. 

 

(5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

jaringan perpipaan gas bumi, terdiri dari: 
 

a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di 
sepanjang koridor jalan terdiri atas: 
 

1. Jalan Raya Menur; dan 
 

2. Jalan Raya Nginden. 
 

b. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah 
UP yang pengembangannya diarahkan 
mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan 

teknis dan peraturan perundang-undangan. 
 

(6) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 47  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) huruf c meliputi: 

 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 
 

b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 
 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 

tersebar di seluruh wilayah. 
 

(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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berupa lokasi menara telekomunikasi 

eksisting dan pengembangan sesuai dengan 
ketentuan penataan.  

 
(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  

 
Pasal 48  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) huruf d meliputi:  

 

a. sumber air minum; dan 
 

b. jaringan perpipaan. 
 

(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 
pengolahan yang berasal dari Instalasi 

Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.  
 

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 

pipa unit distribusi, transmisi air baku, 
instalasi produksi, dan pengolahan air minum 
mandiri berada di seluruh wilayah. 

 
(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 49  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 

(1) huruf e meliputi: 
 

a. jaringan drainase primer; 

 
b. jaringan drainase sekunder;  

 
c. jaringan drainase tersier;  

 
d. pengembangan rumah pompa; dan 
 

e. pengembangan bozem. 
 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
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a. Saluran Medokan Semampir; 
 

b. Saluran Kali Bokor; 
 

c. Saluran Kali Dami; dan 
 

d. Saluran Kali Kepiting. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Manyar Tirtosari; 
 
b. Saluran Manyar Tirtomulyo; 

 
c. Saluran Manyar Tirtoyoso; 

 
d. Saluran Klampis Ngasem; 

 
e. Saluran UPB; 
 

f. Saluran ITS Tengah; 
 

g. Saluran ITS Selatan; 
 

h. Saluran Keputih Barat; 
 
i. Saluran Keputih Tengah; 

  
j. Saluran Keputih Timur; 

 
k. Saluran Marina Barat; 

 
l. Saluran Marina Tengah; 
 

m. Saluran Marina Timur; 
 

n. Saluran Laguna Utara; 
 

o. Saluran Laguna Selatan; 
 
p. Saluran Klampis Ngasem; 

 
q. Saluran Mleto; 

 
r. Saluran Raya ITS atau Sawahan; 

 
s. Saluran ITS Barat; 
 

t. Saluran Bhaskara; 
 

u. Saluran Sutorejo; 
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v. Saluran Mulyorejo; 

 
w. Saluran Suterojo Prima; dan 

 
x. Saluran Kalijudan. 

 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
drainase menuju ke jaringan drainase 

sekunder dan drainase primer. 
 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

 

a. Sub UP II-A Blok II-A2 dan Blok II-A3; 
 

b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; 
 

c. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan 
 
d. Sub UP II-D Blok II-D4. 

 
(6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan 
mempertahankan bozem eksisting pada Sub 

UP II-B Blok II-B1, Sub UP II-C Blok II-C2, 
dan Blok II-C3. 
 

(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 50  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) huruf f meliputi: 

 
a. pengembangan IPLT eksisting berupa IPLT 

Keputih; 

 
b. sistem limbah domestik dan limbah sejenis 

domestik melalui pengelolaan grey water 
dan black water; dan 

 
c. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman, rumah susun, 
rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran. 
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(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 51  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 
meliputi: 
 

1. Sub UP II-A Blok II-A2 dan Blok II-A3; 
 

2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; 
dan 

 
3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D3, dan 

Blok II-D4. 

 
b. rute pengangkutan melalui: 

 
1. Jalan Raya Nginden; 

 
2. Jalan Nginden Semolo; 

 

3. Jalan Semolowaru; 
 

4. Jalan Medokan Keputih; 
 

5. Jalan Keputih Tegal; 
 

6. Jalan Keputih Timur; 

 
7. Jalan Kejawan Putih Tambak; 

 
8. Jalan Raya Mulyosari; 

 
9. Jalan Raya Tempurejo; 

 

10. Jalan Kenjeran; 
 

11. Jalan Raya Gading Pantai Besar; 
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12. Jalan Kalisari Timur; 

 
13. Jalan Raya Sutorejo; 

 
14. Jalan Mulyorejo; 

 
15. Jalan Arif Rahman Hakim; 

 

16. Jalan Gebang Putih; 
 

17. Jalan Raya Manyar Kertoardi; 
 

18. Jalan Kertajaya Indah; 
 

19. Jalan Klampis Jaya; dan 

 
20. Jalan Menur Pumpungan. 

 
c.  rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 
masih memiliki lahan cukup;  

 
d.  rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 

berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 
e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan 

sampah baru di seluruh wilayah UP 
mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis 
peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
lebih lanjut pada ketentuan khusus. 

 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Paragraf 5 
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

 

Pasal 52  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf d pada UP II Kertajaya berupa 
pengembangan dan penataan kawasan berada 
di Sub UP II-C Blok II-C1. 
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(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. penataan kawasan perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; 
 

2. mendukung pengembangan fasilitas 
pendukung kegiatan; dan 

 
3. mendukung penyediaan sentra 

pedagang kaki lima untuk kawasan 

perdagangan dan jasa. 
 

b. pengembangan RTH terdiri dari: 
 

1. taman untuk ruang publik; dan 
  

2. penataan jalur hijau. 

 
c. penataan koridor jalan Angkutan Massal 

Cepat (AMC) meliputi: 
 

1. intensitas bangunan di sekitar jalur 
AMC (KDB, KLB dan ketinggian 
bangunan); 

 
2. jalur pejalan kaki; 

 
3. halte; 

 
4. kemunduran bangunan atau garis 

sempadan bangunan (GSB); dan 

 
5. jalur hijau. 

 
d. penataan perumahan kepadatan tinggi 

meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; 
 

2. pengembangan RTH skala lingkungan; 
 

3. penataan sistem jaringan pendukung 
(drainase, air minum dan sistem 
persampahan); dan 

 
4. pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung.  
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(3) Rencana penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 

peta tercantum dalam Lampiran II.5 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 53  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 
UP II Kertajaya merupakan upaya untuk 

mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 
dalam bentuk program dan pentahapan 

pembangunan pada setiap UP dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 

  
b. indikasi program dan pentahapan 

pembangunan. 
 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 

a.  program perwujudan rencana pola ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 

 
c. program perwjudan penetapan Sub UP 

yang diprioritaskan penanganannya. 

 
(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP II Kertajaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tercantum dalam Lampiran II.6 merupakan 
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

 
Bagian Ketiga 

UP III Tambak Wedi 
 

Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 54  
 

(1) Wilayah perencanaan UP III Tambak Wedi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf c meliputi seluruh Kecamatan Kenjeran 

dan Kecamatan Bulak dengan luas 1.490,03 
(seribu empat ratus sembilan puluh koma nol 

tiga) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 
Blok  yang meliputi: 

 
a. Sub UP III-A terdiri dari Blok III-A1, Blok 

III-A2, Blok III-A3, Blok  III-A4, dan Blok III-
A5; 

 
b. Sub UP III-B terdiri dari Blok III-B1, Blok 

III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4; 

 
c. Sub UP III-C terdiri dari Blok III-C1, Blok 

III-C2, Blok III-C3, dan Blok III-C4, dan 
Blok III-C5; dan 

 
d. Sub UP III-D terdiri dari Blok III-D1, Blok 

III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4. 

 
(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 

Sub UP dan Blok  pada UP III Tambak Wedi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran III.1 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 55  
 

Tujuan Penataan UP III Tambak Wedi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a adalah mewujudkan pengembangan 

kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan 
jasa yang didukung oleh permukiman dan wisata 
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bahari dengan tetap mempertahankan fungsi 

lindung terhadap alam. 
 

Pasal 56  
 

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP III 
Tambak Wedi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

 
b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 

 
(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
 

a. pemantapan fungsi lindung dalam 
mendukung keberlanjutan permukiman 

dan perdagangan dengan strategi: 
 

1. mempertahankan dan mengembangkan 

RTH publik dan privat; 
 

2. mempertahankan kawasan sempadan 
pantai sebagai perlindungan setempat 

yang dapat digunakan sebagai kawasan 
wisata; dan 

 

3. memanfaatkan sempadan sungai 
sebagai jalur hijau. 

 
b. pengembangan fungsi budi daya dengan 

strategi: 
 

1. mengembangkan perdagangan dan jasa 

sebagai pusat pertumbuhan baru;  
 

2. meningkatkan kualitas lingkungan pada 
perkampungan nelayan sebagai sentra 

produksi pengolahan ikan; 
 

3. mengintegrasikan pengembangan 

perumahan eksisting dan perumahan 
baru secara terpadu; 

 
4. mendukung pengembangan wisata alam 

dan buatan berbasis ekowisata; 
 

5. mengendalikan pertumbuhan PKL pada 

ruang-ruang tertentu yang ditentukan; 
 

6. membatasi pengembangan pergudangan; 
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7. mengembangkan sarana pelayanan 

umum dan kelengkapannya; dan  
 

8. mendukung peningkatan penyediaan 
instalasi utilitas dalam mendukung 

penyediaan prasarana. 
 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 
aksesibilitas regional dengan strategi:  

 

1. mengembangkan sistem jaringan jalan 
yang menghubungkan Pelabuhan 

Tanjung Perak hingga Bandar Udara 
Juanda;  

 
2. mengembangkan sistem jaringan jalan 

yang terintegrasi dan berhierarki; 

 
3. mengembangkan persimpangan 

(interchange) yang menghubungkan 
bagian Kota Surabaya; 

 
4. memantapkan fungsi dan status jalan; 

 
5. meningkatkan kapasitas jalan; 
 

6. meningkatkan kualitas perkerasan jalan; 
 

7. mengembangkan terminal penumpang;  
 

8. mengembangkan prasarana jalur pejalan 
kaki sesuai dengan kebutuhan;  

 

9. mendukung penyediaan sarana 
prasarana pendukung pengembangan 

AMC; dan 
 

10. mengembangkan dan meningkatkan 
pelayanan angkutan umum yang 
terintegrasi dengan AMC. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan energi 

listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dengan strategi: 

 
1. meningkatkan pelayanan dan 

memperluas jaringan listrik; dan 
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2. mempertahankan dan mengembangkan 

jaringan gas di kawasan perdagangan 
jasa dan perumahan. 

 
c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 

secara optimal kepada masyarakat dengan 
strategi: 

 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi melalui penggunaan 
menara telekomunikasi secara bersama. 

 

d. peningkatan pelayanan air minum dengan 
strategi meningkatkan jaringan air minum 

berupa rencana kebutuhan dan sistem 
penyediaan air minum; 

 
e. peningkatan pelayanan jaringan limbah 

untuk mendukung lingkungan hidup sehat 

dengan strategi:  
 

1. menyediakan pengelolaan limbah pada 
kegiatan intensitas tinggi secara 

mandiri; dan 
 
2. mengembangkan pengelolaan limbah 

domestik melalui penyediaan IPAL 
komunal. 

 
f. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu/terintegrasi dengan strategi: 
 

1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; 

dan 
 

2. mengembangkan jaringan drainase yang 
terpadu untuk mengurangi genangan. 

 
g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 

lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman dengan 
strategi: 

 
1. mengembangkan dan mengoptimalkan 

sistem persampahan dan penyediaan 
lahan bagi TPS;  
 

2. mendukung pengembangan sistem 
pengelolaan persampahan mandiri  

dengan metode 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle); 
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3. menetapkan jalur evakuasi bencana 
yang sesuai dengan kondisi fisik pada 

wilayah perencanaan; dan 
 

4. menetapkan tempat evakuasi yang 
mampu menampung dan melindungi 
secara aman dan nyaman. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 57  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP III 
Tambak Wedi meliputi: 

 
a. rencana zona lindung; dan 

 
b. rencana zona budi daya. 

 

(2) Rencana pola ruang UP III Tambak Wedi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III.2 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Pasal 58  
 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan 
 

b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 
 

Pasal 59  
 

(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 
a berupa rencana sub zona sempadan pantai 

(PS-1) dengan luas 42,79 (empat puluh dua 
koma tujuh sembilan) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
perlindungan sempadan pantai meliputi: 

 

a. Sub UP III-A Blok III-A1; 
 

b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B3;  
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c. Sub UP III-C Blok III-C5; dan 

 
d. Sub UP III-D Blok III-D3. 

 

(3) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik.  
 

Pasal 60  

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 
b dengan luas 33,37  (tiga puluh tiga koma 

tiga tujuh) hektar meliputi: 
  

a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-

1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 15,06 (lima belas koma nol 

enam) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A1; 
 

b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan 

Blok III-B4; 
 

c. Sub UP III-C Blok III-C3, Blok III-C4, dan 
Blok III-C5; dan 

 
d. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-D3. 

 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa jalur hijau koridor jalan dan jalur hijau 
pulau jalan dengan luas 7,93 (tujuh koma 

sembilan tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A1, Blok III-A2, dan 

Blok III-A3; 
 

b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok 
III-B3, dan Blok III-B4; 

 
c. Sub UP III-C Blok III-C2, Blok III-C3, dan 

Blok III-C4; dan 
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d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok 

III-D3, dan Blok III-D4. 
 

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga 
delapan) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok 
III-A4, dan Blok III-A5; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan 

Blok III-B3; 
 
c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 

III-C3, dan Blok III-C4; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan 
Blok III-D4. 

 
Pasal 61  

 

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 

c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU); 
 

e. rencana zona industri (I); dan 
 

f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 
Pasal 62  

 
(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dengan luas 
510,62 (lima ratus sepuluh koma enam dua) 
hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); dan 
 

b. rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3). 

 

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 262,64 (dua ratus 
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enam puluh dua koma enam empat) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A3; 
 

b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2;  
 
c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 

III-C4, dan Blok III-C5; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan 
Blok III-D4. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dengan luas 247,98 (dua ratus 
empat puluh tujuh koma sembilan delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A4 dan Blok III-A5; 
 

b. Sub UP III-C Blok III-C3, Blok III-C4, dan 

Blok III-C5; dan 
 

c. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok 
III-D3, dan Blok III-D4. 

 
Pasal 63  

 

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf 

b dengan luas 263,31 (dua ratus enam puluh 
tiga koma tiga satu) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional (K-4);  

 
b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

c. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 
internasional/nasional (K-4) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 
77,37 (tujuh puluh tujuh koma tiga tujuh) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B3, dan 

Blok III-B4; dan 
 

b. Sub UP III-C Blok III-C4. 
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(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 

regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 150,58 

(seratus lima puluh koma lima delapan) hektar 
meliputi:  

 
a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok 

III-A4, dan Blok III-A5; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan 

Blok III-B3; 
 

c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 
III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok 
III-D3, dan Blok III-D4. 

 
(4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala 

lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 35,36 (tiga 
puluh lima koma tiga enam) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok 

III-A4, dan Blok III-A5; 
 

b. Sub UP III-B Blok III-B2; 
 

c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 

III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan 
Blok III-D4. 

 
Pasal 64  

 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c berupa 

rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-
1) dengan luas 2,63 (dua koma enam tiga) 

hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A4; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B3, dan 

Blok III-B4;  

 
c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C3, Blok 

III-C4, dan Blok III-C5; dan 
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d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, dan 

Blok III-D4. 
 

Pasal 65  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf 
d dengan luas 28,84 (dua puluh delapan koma 

delapan empat) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1); 

 
b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 
 

d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  

 
f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6); dan 
 

g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,50 (tujuh 
belas koma lima nol) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok 
III-A4, dan Blok III-A5; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok 

III-B3, dan Blok III-B4;  
 

c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 

III-C3, dan Blok III-C4; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D4. 
 

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,64 (satu 

koma enam empat) hektar meliputi: 
 

a. terminal tipe B berada di Sub UP III-B Blok 
III-B1 dan Blok III-B3; dan 
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b. terminal tipe C berada di Sub UP III-D Blok 
III-D3. 

 
(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berupa pusat pelayanan 
kesehatan lainnya selain rumah sakit dengan 

luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A5; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2; 

 

c. Sub UP III-C Blok III-C3; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D3 dan Blok III-D4. 
 

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas 1,12 (satu koma 

satu dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A4;  
 

b. Sub UP III-B Blok III-B2;  
 
c. Sub UP III-C Blok III-C4; dan 

 
d. Sub UP III-D Blok III-D2. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,29 (nol 
koma dua sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A3;  

 
b. Sub UP III-B Blok III-B2; dan 

 
c. Sub UP III-C Blok III-C1 dan Blok III-C4. 

 

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f dengan luas 3,27 (tiga 
koma dua tujuh) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok 

III-A4, dan Blok III-A5; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2; 
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c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 

III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D2, Blok III-D3, dan 
Blok III-D4. 

 
(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g dengan luas 3,86 (tiga koma 
delapan enam) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP III-A Blok III-A3; 

 
b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok 

III-B3, dan Blok III-B4; 

 
c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C3, dan 

Blok III-C4; dan 
 

d. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-D3. 
 

Pasal 66  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa  
rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 

luas 60,23 (enam puluh koma dua tiga) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Sub UP III-B Blok III-B2 dan Blok III-B4;  
 

b. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok 
III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan 

 

c. Sub UP III-D Blok III-D1 dan Blok III-D2. 
 

Pasal 67  
 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f 
berupa sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) dengan luas 339,19 (tiga ratus tiga 
puluh sembilan koma satu sembilan) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

 

a. Sub UP III-A Blok III-A1; dan  
 

b. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, dan 
Blok III-D4. 
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Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 68  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 
UP III Tambak Wedi meliputi:  

 
a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  

 

c. rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi;  

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 
e. rencana pengembangan jaringan drainase; 

 
f. rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan  
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 

(2) Rencana jaringan prasarana UP III Tambak 
Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran III.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 69  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi 

darat.  
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 
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(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 

 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.4 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 

rencana prioritas pengembangan jalur pejalan 
kaki meliputi: 

 
a. Jalan Bulak Banteng; 

 
b. Jalan Nambangan;  
 

c. Jalan Abdul Latif; 
 

d. Jalan Pogot; 
 

e. Jalan Memet Sastro Wiryo;  
 
f. Jalan Tambak Wedi; 

 
g. Jalan Sukolilo Lor; 

 
h. Jalan Pantai Kenjeran;  

 
i. Jalan Dukuh Bulak Banteng; 
 

j. Jalan Sidotopo Wetan; dan 
 

k. Jalan Kedung Mangu. 
 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

 
a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan; 

 
b. angkutan dalam kota berupa AMC jalur 

Kejawan-Bulak; dan 

 
c. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 
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1. rute terminal Keputih - Kenjeran; 

 
2. rute terminal Kenjeran - Kapasari Atas; 

 
3. rute terminal Kenjeran - Rangkah 

Tengah; 
 

4. rute Kenjeran - Ploso Bawah;  

 
5. rute Tambak Wedi - Ampel Atas; dan 

 
6. rute Tambak Wedi - Tambak Rejo. 

 
d. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 

meliputi: 
 

1. rute Kenjeran - terminal intermoda 
Joyoboyo; 

 
2. rute Suramadu - Taman Bungkul; dan 
 

3. rute Kenjeran - Gunung Anyar. 
 

(7) Sistem perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa 

rencana pengembangan jalur AMC rute Lidah 
Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 

Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 
Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah 
– ITS - Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 

a. rencana terminal meliputi: 
 

1. mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas terminal eksisting; 
 

2. terminal tipe B di Jalan Kedung Cowek; 
dan 

 
3. terminal feeder berada di sepanjang 

jalur feeder. 

 
b. rencana stasiun AMC berada di Jalan 

Pantai Kenjeran;  
 

c. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 
di Jalan Kedung Cowek;  dan 

 



102 

 

 

2. pengembangan halte meliputi: 

 
a) halte di kawasan wisata Kenpark di 

Jalan Sukolilo; 
 

b) halte di Jalan Wiratno; dan 
 
c) halte di Jalan Tambak Deres. 

 
d. rencana sistem parkir berupa pengaturan 

parkir di dalam persil. 
 

(9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 
perubahan dan/atau perkembangan sesuai 

hasil kajian teknis. 
 

Pasal 70  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 

  

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

jaringan SUTET yang melalui: 
 

a. Sub UP III-A Blok III-A1 dan Blok III-A5; 
dan 

 

b. Sub UP III-C Blok III-C1 dan Blok III-C4.  
 

(3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di 
seluruh wilayah. 

 
(4) Jaringan energi berupa gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berupa jaringan perpipaan gas bumi baru 

terdiri dari: 
 

a. Jalan Kedung Cowek; dan 

 
b. Seluruh wilayah UP yang 

pengembangannya diarahkan mengikuti 
koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan 
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peraturan perundang-undangan. 

 
(5) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 71  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c meliputi: 

 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 
 

b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 
 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 

tersebar di seluruh wilayah. 
 

(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa lokasi menara telekomunikasi 
eksisting dan pengembangan sesuai dengan 
ketentuan penataan. 

 
(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota.  
 

Pasal 72  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 
(1) huruf d meliputi:  

 
a. sumber air minum; dan 
 

b. jaringan perpipaan. 
 

(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 

pengolahan yang berasal dari Instalasi 
Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel III dan 
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) 

Karang Pilang I, II, III.  
 

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 
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pipa unit distribusi, transmisi air baku, 

instalasi produksi, dan pengolahan air 
minum mandiri berada di seluruh wilayah. 

 
(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 73  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 
(1) huruf e meliputi: 

 
a. jaringan drainase primer; 

 
b. jaringan drainase sekunder;  

 
c. jaringan drainase tersier; dan 
 

d. pengembangan rumah pompa. 
 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. Saluran Kali Pegirian; 

 

b. Saluran Kali Tambak Wedi; 
 

c. Saluran Kali Jeblokan;  
 

d. Saluran Lebak Indah; dan 
 

e. Saluran Kenjeran. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Bulak Banteng; 
 
b. Saluran Tambak Wedi Utara; 

 
c. Saluran Bandarejo; 

 
d. Saluran Tambak Wedi Utara II; 

 
e. Saluran Bulak Banteng Tengah; 
 

f. Saluran Bulak Banteng Timur; 
 

g. Saluran Tambak Wedi Barat; 
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h. Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan; 

 
i. Saluran Randu Barat; 

 
j. Saluran Randu Timur; 

 
k. Saluran Tanah Merah; 
 

l. Saluran Kidal; 
 

m. Saluran Tanah Merah 2; 
 

n. Saluran Tanah Merah Indah;  
 
o. Saluran Pantai Kenjeran; 

 
p. Saluran Cumpat Kulon; 

 
q. Saluran Bulak Setro; 

 
r. Saluran Kyai Tambak Deres; 
 

s. Saluran Gading; 
 

t. Saluran Lebak Jaya Utara; 
 

u. Saluran Kenjeran; 
 
v. Saluran Pantai Ria; 

 
w. Saluran Kompleks Kenjeran; dan 

 
x. Saluran Larangan Barat. 

 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
drainase menuju ke jaringan drainase 

sekunder dan drainase primer. 
 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  

 

a. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B3; 
dan 

 
b. Sub UP III-D Blok III-D3 dan Blok III-D4.  

 
(6) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 



106 

 

 

Pasal 74  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 
(1) huruf f meliputi: 

 
a. sistem limbah domestik dan limbah 

sejenis domestik melalui pengelolaan grey 

water dan black water; dan 
 

b. mempertahankan dan meningkatkan 
kinerja IPAL domestik yang telah ada di 

kawasan permukiman dan rumah susun, 
serta puskesmas. 

 
(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 75  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) huruf g meliputi: 

 
a. sistem persampahan; dan 

 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
 
1. Sub UP III-A Blok III-A2; 

 
2. Sub UP III-B Blok III-B1; 

 
3. Sub UP III-C Blok III-C3 dan Blok III-

C4; dan 
 

4. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-

D4. 
 

b. rute pengangkutan melalui: 
 

1. Jalan Sukolilo Larangan; 
 

2. Jalan Kedung Cowek; 

 
3. Jalan Kyai Tambak Deres; 
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4. Jalan Tambak Wedi Baru; 

 
5. Jalan Tambak Wedi Langgar; 

 
6. Jalan Bulak Banteng; dan 

 
7. Jalan Bulak Banteng Lor. 
 

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 

masih memiliki lahan cukup;  
 

d. rencana pengembangan komposting 
mandiri di lingkungan perumahan 

berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 

e. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 

wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 
ketentuan teknis peraturan perundang-

undangan. 
 

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
lebih lanjut pada ketentuan khusus. 

 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Paragraf 5 
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

 
Pasal 76  

 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf d pada UP III Tambak Wedi berupa 
pengembangan dan penataan kawasan di Sub 

UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, 
dan Blok III-B4. 

 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. penataan perumahan, infrastruktur, dan 
fasilitas umum meliputi: 

 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 
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2. penataan sistem jaringan pendukung 
perumahan berupa drainase, air 

minum, dan sistem persampahan; dan 
 

3. mendukung pengembangan sarana 
dan prasarana pendukung perumahan.  

 

b. mendukung pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa skala nasional-

internasional meliputi: 
 

1. mendukung pengembangan pusat 
kawasan perdagangan dan jasa; dan 

 

2. pengembangan jaringan jalan, 
infrastruktur dan fasilitas pendukung. 

 
c. pengembangan RTH meliputi: 

 
1. pengembangan taman untuk ruang 

publik; dan 

 
2. pengembangan jalur hijau.  

 
d. pengembangan Kawasan Wisata Pesisir 

Pantai Kaki Jembatan Suramadu 
meliputi: 

 

1. pengembangan wisata dan penataan 
kawasan sekitar pantai; 

 
2. penataan PKL sebagai pendukung 

kawasan wisata; dan 
 

3. penataan dan pengendalian 

keteraturan bangunan. 
 

(3) Rencana penetapan Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya pada UP III 

Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan peta tercantum 
dalam Lampiran III.5 merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 
Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 77  

 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 

UP III Tambak Wedi merupakan upaya untuk 
mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 
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dalam bentuk program dan pentahapan 

pembangunan pada setiap UP dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  
b. indikasi program dan pentahapan 

pembangunan. 
 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a.  program perwujudan rencana pola ruang; 

 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 

 
c. program perwujudan penetapan Sub UP 

yang diprioritaskan penanganannya. 
 

(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

 
b. lokasi; 

 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 
 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP III Tambak 

Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran III.6 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

Bagian Keempat 

UP IV Dharmahusada 
 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 
Pasal 78  

 

(1) Wilayah perencanaan UP IV Dharmahusada 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf d meliputi Kecamatan Gubeng dan 
Kecamatan Tambaksari dengan luas 1.678,72 
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(seribu enam ratus tujuh puluh delapan 

koma tujuh dua) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 

Blok yang meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A terdiri dari Blok IV-A1, Blok 

IV-A2, dan Blok IV-A3; 
 

b. Sub UP IV-B terdiri dari Blok IV-B1, Blok 
IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, 

dan Blok IV-B6; 
 
c. Sub UP IV-C terdiri dari Blok IV-C1, Blok 

IV-C2, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, 
Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8; 

 
d. Sub UP IV-D terdiri dari Blok IV-D1, Blok 

IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, 
Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan 
Blok IV-D9; dan 

 
e. Sub UP IV-E terdiri dari Blok IV-E1, Blok 

IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, 
Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8. 

 
(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 

Sub UP dan Blok pada UP IV Dharmahusada 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum 

dalam Lampiran IV.1 merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 
Pasal 79  

 
Tujuan Penataan UP IV Dharmahusada 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a adalah mewujudkan pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa, permukiman 

serta sarana pelayanan pendidikan dan 
kesehatan dengan skala kegiatan regional yang 

terpadu secara berkelanjutan. 
 

Pasal 80  
 

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP IV 

Dharmahusada sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
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b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 
 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
 

a. pengendalian pemanfaatan ruang dan 

pemeliharaan kawasan lindung dengan 
strategi: 

 
1. mempertahankan dan mengembangkan 

RTH publik dan privat;  
 
2. menetapkan dan menata kawasan 

sempadan sungai dan kereta api 
sebagai kawasan perlindungan 

setempat; 
 

3. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 
RTH atau jaringan prasarana; dan  

 
4. mempertahankan dan melestarikan 

keberadaan bangunan dan kawasan 
cagar budaya. 

 
b. mendukung pengembangan permukiman 

serta perdagangan dan jasa yang 

terintegrasi dengan pelayanan pendidikan 
dan kesehatan dengan strategi: 

 
1. mengendalikan intensitas bangunan 

tinggi pada kawasan perdagangan dan 
jasa;  

 
2. mengembangkan sarana prasarana 

penunjang kegiatan sarana pelayanan 

umum pendidikan dan kesehatan; 
 

3. mengembangkan aksesibilitas sarana 
pelayanan umum pendidikan dan 

kesehatan;  
 
4. mengembangkan perdagangan dan jasa 

di pusat UP; dan 
 

5. mendorong ketersediaan lahan parkir di 
dalam bangunan untuk mendukung 

intensitas kegiatan yang tinggi. 
 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
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a. pengembangan jaringan pergerakan 
melalui peningkatan interaksi melalui 

aksesibilitas internal maupun eksternal 
yang terintegrasi dengan pemanfaatan 

ruang dengan strategi: 
 

1. mengembangkan sistem jaringan jalan 

yang terintegrasi dan berhierarki; 
 

2. mengembangkan persimpangan 
(interchange) yang menghubungkan 

bagian Kota Surabaya; 
 
3. mengembangkan sistem manajemen 

transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota; 

 
4. memantapkan fungsi dan status jalan; 

 
5. meningkatkan kapasitas jalan; 
 

6. meningkatkan kualitas perkerasan 
jalan; 

 
7. mengembangkan jaringan jalan 

pendukung AMC; dan 
 

8. mengembangkan dan meningkatkan 
pelayanan angkutan umum yang 
terintegrasi dengan AMC. 

 
b. pengoptimalan fungsi dan peningkatan 

jangkauan pelayanan jaringan 
energi/kelistrikan dengan strategi: 

 
1. mengembangkan dan menyediakan 

tenaga listrik yang memenuhi standar 

mutu dan keandalan yang berlaku; 
 

2. penambahan Saluran Udara Tegangan 
Rendah (SUTR)/Saluran Udara 

Tegangan Menengah (SUTM) untuk 
menunjang rencana pengembangan 
bangunan tinggi; 

 
3. mempertahankan dan mengembangkan 

jaringan gas di perdagangan jasa dan 
perumahan; dan 

 
4. mengembangkan sumberdaya energi 

secara optimal dan efisien dengan 

memanfaatkan sumber energi domestik 
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serta energi yang bersih, ramah 

lingkungan dan teknologi yang efisien. 
 

c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 
secara optimal kepada masyarakat dengan 

strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 

telekomunikasi dan informasi; dan 
 

2. mengendalikan pertumbuhan menara 
telekomunikasi melalui penggunaan 

menara telekomunikasi secara bersama. 
 

d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 

penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan limbah 
untuk mendukung lingkungan hidup sehat 
berupa mengembangkan pengelolaan 

limbah domestik melalui penyediaan IPAL 
komunal. 

 
f. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu/terintegrasi dengan strategi: 
 

1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; 
 

2. mengembangkan jaringan drainase 
yang terpadu untuk mengurangi 

genangan; dan 
 

3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai 

pengendali genangan. 
 

g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 
lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman dengan 
strategi: 

 

1. mengembangkan dan mengoptimalkan 
sistem persampahan dan penyediaan 

lahan bagi TPS;  
 

2. mendukung pengembangan sistem 
pengelolaan persampahan mandiri  
dengan metode 3R; dan 

 
3. mengembangkan jalur dan ruang 

evakuasi rawan bencana banjir dan 
rawan bencana kebakaran. 
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Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 81  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP IV 
Dharmahusada meliputi: 

 
a. rencana zona lindung; dan 

 
b. rencana zona budi daya. 

 
(2) Rencana pola ruang UP IV Dharmahusada 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran IV.2 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 82  
 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya (PB); 

 
b. rencana zona perlindungan setempat (PS); 

dan 

 
c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 83  

 
(1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 82 huruf a berupa sub zona waduk/bozem 
(PB-2) dengan luas 1,66 (satu koma enam 

enam) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
bozem Bratang berada di Sub UP IV-E Blok 

IV-E8. 

 

(3) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai 

RTH publik.  
Pasal 84  

 

(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf 
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b dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) 

hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 
 

b. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4); dan 

 

c. rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) 
hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D7, dan 

Blok IV-D8; dan 
 

b. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, dan 
Blok IV-E8. 

 

(3) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4) sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 

huruf a dengan luas 1,25 (satu koma dua 
lima) hektar barada di Sub UP IV-D Blok IV-

D6 dan Blok IV-D9.  
 

(4) Rencana sub zona sempadan sempadan rel 

kereta api (PS-5) sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,20 

(delapan koma dua nol) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IV-B Blok IV-B4 dan Blok IV-B6; 
 

b. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, dan 

Blok IV-D7; dan 
 

c. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan 
Blok IV-E5. 

 

(5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan sebagai RTH publik.  

 
Pasal 85  

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf 
c dengan luas 36,50 (tiga puluh enam koma 
lima nol) hektar meliputi: 
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a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-

1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 16,38 (enam belas koma tiga 

delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A2; 
 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok 

IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok 
IV-B6; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C6, dan 

Blok IV-C8;  
 

d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok 

IV-D3, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D8, 
dan Blok IV-D9; dan 

 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok 

IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E6, Blok IV-E7, 
dan Blok IV-E8. 

 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 5,89 (lima koma delapan 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A1; 

 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok 
IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C7 dan Blok IV-C8; 

 
d. Sub UP IV-D Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok 

IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan 

 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok 

IV-E5, Blok IV-E6, dan Blok IV-E7. 
 

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dengan luas 14,23 (empat belas koma dua 

tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3; 
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b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok 

IV-B3, Blok IV-B4, dan Blok IV-B5; 
 

c. Sub UP IV-C Blok IV-C7 dan Blok IV-C8;  
 

d. Sub UP IV-D Blok IV-D1 dan Blok IV-D4; 
Blok IV-D5; dan 

 

e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok 
IV-E5 dan Blok IV-E8. 

 
Pasal 86  

 
Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 
c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU); 
 

e. rencana zona industri (I); dan 
 

f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 
 

Pasal 87  

 
(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dengan 
luas 896,45 (delapan ratus sembilan puluh 

enam koma empat lima) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); dan 
 

b. rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 396,32 (tiga ratus 
sembilan puluh enam koma tiga dua) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan 
Blok IV-A3; 

 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B3, Blok 
IV-B4, dan Blok IV-B5; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C5, Blok IV-C7; 
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d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D3, Blok 
IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, 

Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan 
 

e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok 
IV-E3, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, 
dan Blok IV-E8. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 500,13 (lima 

ratus koma satu tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan 

Blok IV-A3; 
 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok 
IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok 

IV-B6; 
 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok 

IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, 
Blok IV-C7, dan Blok IV-C8; 

 
d. Sub UP IV-D Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok 

IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan 
 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, Blok 

IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, 
dan Blok IV-E8. 

 
Pasal 88  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf 

b dengan luas 243,86 (dua ratus empat puluh 
tiga koma delapan enam) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 
b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6). 
 

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 
234,73 (dua ratus tiga puluh empat koma 
tujuh tiga) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan 

Blok  IV-A3; 
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b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok 

IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok 
IV-B6; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok 

IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, 
Blok IV-C7, dan Blok IV-C8; 

 

d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok 
IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, 

Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; 
dan 

 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok 

IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, 

Blok IV-E7, dan Blok IV-E8. 
 

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 
9,13 (sembilan koma satu tiga) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3; 

 
b. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C4, dan 

Blok IV-C6; 
 
c. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D3, Blok 

IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan 
 

d. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan 
Blok IV-E7. 

 
Pasal 89  

 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf c berupa 

rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) dengan luas 23,00 (dua puluh tiga 

koma nol nol) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A1 dan Blok IV-A2; 

 
b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B3, Blok 

IV-B5, dan Blok IV-B6; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C7; 
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d. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok 

IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok 
IV-D9; dan 

 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E3, Blok IV-E5, Blok 

IV-E6, dan Blok IV-E7. 
 

Pasal 90  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf 
d dengan luas 116,54 (seratus enam belas 

koma lima empat) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  
 

f.   rencana sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 62,47 

(enam puluh dua koma empat tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. pendidikan tinggi meliputi: 

 

1. Sub UP IV-C Blok IV-C6 dan Blok IV-
C7; 

 
2. Sub UP IV-D Blok IV-D4; dan 

 
3. Sub UP IV-E Blok IV-E6. 

 

b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 
meliputi: 
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1. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, 

dan Blok IV-A3; 
 

2. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, 
Blok IV-B3, Blok IV-B4, dan Blok IV-B5; 

 
3. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C3, 

Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, 

Blok IV-C7, dan Blok IV-C8; 
 

4. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, 
Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, 

Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, 
dan Blok IV-D9; dan 

 

5. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, 
Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, 

Blok IV-E7, dan Blok IV-E8. 
 

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,26 (lima 

koma dua enam) hektar meliputi:  
 

a. terminal tipe C berada di Sub UP IV-E Blok 
IV-E7; dan 

 
b. stasiun Gubeng berada di Sub UP IV-D 

Blok IV-D1. 

 
(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 26,19 (dua 

puluh enam koma satu sembilan) hektar 
meliputi: 

 

a. rumah sakit umum meliputi: 
 

1. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B5, 
dan Blok IV-B6; 

 
2. Sub UP IV-D Blok IV-D2 dan Blok IV-

D4; dan 

 
3. Sub UP IV-E Blok IV-E1 dan Blok IV-

E4. 
 

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 
rumah sakit meliputi: 

 

1. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3; 
 

2. Sub UP IV-B Blok IV-B4 
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3. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, 

Blok IV-D5, dan Blok IV-D6; dan 
 

4. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, 
Blok IV-E5, dan Blok IV-E7. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dengan luas 4,95 (empat 
koma sembilan lima) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A2; 

 
b. Sub UP IV-B Blok IV-B3; 
 

c. Sub UP IV-C Blok IV-C3, Blok IV-C7, dan 
Blok IV-C8; 

 
d. Sub UP IV-D Blok IV-D3 dan Blok IV-D5; 

dan; 
 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan 

Blok IV-E8. 
 

(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan luas 5,54 (lima 
koma lima empat) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3;  
 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B2, Blok IV-B4, Blok 
IV-B5, dan Blok IV-B6; 

 
c. Sub UP IV-C Blok IV-C1 dan Blok IV-C3; 
 

d. Sub UP IV-D Blok IV-D5, Blok IV-D6 dan 
Blok IV-D9; dan 

 
e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E5, Blok 

IV-E6, dan Blok IV-E8. 
 

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dengan luas 7,51 (tujuh 

koma lima satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan 
Blok IV-A3; 

 

b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok 
IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok 

IV-B6; 
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c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C3, Blok 

IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, 
dan Blok IV-C8; 

 
d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok 

IV-D3, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, 
Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan 

 

e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok 
IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, 

Blok IV-E7, dan Blok IV-E8. 
 

(8) Rencana sub zona peruntukan sarana 
pelayanan umum lainnya (SPU-7) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) 
hektar meliputi:  

 
a. Sub UP IV-A Blok IV-A3; 

 
b. Sub UP IV-C Blok IV-C1 dan Blok IV-C6; 

 

c. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D6, dan 
Blok IV-D9; dan 

 
d. Sub UP IV-E Blok IV-E5, Blok IV-E6, dan 

Blok IV-E8. 
 

Pasal 91  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 

luas 62,86 (enam puluh dua koma delapan 
enam) hektar. 

 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan 
Blok IV-A3; dan 

 

b. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok 
IV-C3, Blok IV-C5, dan Blok IV-C6. 

 
Pasal 92  

 
(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf 

f dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) 
hektar meliputi: 
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a. sub zona pertahanan dan kemanan (KH-

1); dan  
 

b. sub zona instalasi utilitas (KH-5). 
 

(2) Rencana sub zona pertahanan dan kemanan 
(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP IV-B Blok IV-B6; 
 

b. Sub UP IV-C Blok IV-C7; 
 

c. Sub UP IV-D Blok IV-D2 dan Blok D5; dan 

 
d. Sub UP IV-E Blok IV-E5 dan Blok IV-E7.  

 
(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
luas 2,65 (dua koma enam lima) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP IV-C Blok IV-C3;  

 
b. Sub UP IV-D Blok IV-D9; dan 

 
c. Sub UP IV-E Blok IV-E7. 

 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 93  

 
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 

UP IV Dharmahusada meliputi:  
 

a. rencana pengembangan jaringan 
pergerakan;  

 
b. rencana pengembangan jaringan energi/ 

kelistrikan;  

 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  
 

d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 

f.   rencana pengembangan jaringan air 
limbah; dan  
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g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP IV 

Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum 
dalam Lampiran IV.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 94  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi 

darat.  
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 

c. sistem pelayanan angkutan umum; 
 

d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 
 
e. prasarana transportasi. 

(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 

 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.4 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 

rencana prioritas pengembangan jalur pejalan 
kaki meliputi : 

 
a. Jalan Manyar; 

 
b. Jalan Stasiun Gubeng; 
 

c. Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo;  
 

d. Jalan Dharmahusada; 
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e. Jalan Dharmawangsa;  

 
f.    Jalan Airlangga; 

 
g. Jalan Biliton; 

 
h. Jalan Kusuma Bangsa; 
 

i.   Jalan Sulawesi; 
 

j.   Jalan Kertajaya: dan 
 

k. Jalan Raya Gubeng. 
 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

 
a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan; 
 

b. pengembangan mikrolet (lyn) dan bus yang 
berfungsi sebagai jalur feeder meliputi: 

 
1. rute Dukuh Kupang - terminal Bratang; 

 
2. rute terminal Bratang - Gunung Anyar; 

 
3. rute terminal Bratang - Medokan Ayu; 
 

4. rute terminal Keputih - Kenjeran; 
 

5. rute terminal Keputih - Pucang Sewu; 
 

6. rute terminal Keputih - Klampis 
Ngasem; 

 

7. rute terminal Keputih - Baratajaya; 
 

8. rute terminal Keputih - Kapasari Atas; 
dan 

 
9. rute terminal Keputih - Rangkah 

Tengah. 

 
c. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi: 

 
1. rute terminal Tambak Oso Wilangon - 

Stasiun Gubeng; dan 
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2. rute Kenjeran - terminal intermoda 

Joyoboyo. 
 

d. pengembangan intermoda pada Stasiun 
Gubeng meliputi: 

 
1. pengembangan kereta komuter; dan 

 

2. pengembangan moda angkutan umum. 
 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur 

kereta api umum meliputi: 
 

a. Jalur kereta api yang sudah ada meliputi: 

 
1. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Jombang – Kertosono – 

Nganjuk – Madiun – Solo; 
 

2. Jalur timur: Surabaya (Semut) –

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –

pasuruan – Probolinggo – Jember –
Banyuwangi; dan  

 
3. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 

(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – 
Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung 

– Kediri – Kertosono – Surabaya. 
 

b. rencana jaringan kereta api antar kota 
berupa pembangunan jalur ganda 
meliputi: 

 
1. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - 
Bangil – Pasuruan – Probolinggo – 

Jember – Banyuwangi; 
 

2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Jombang – 
Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; 

 
3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – 
Bangil– Lawang – Malang – Blitar – 
Tulungagung – Kediri – Kertosono – 

Surabaya; dan 
 

4. Gubeng – Juanda. 
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c. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – 

Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 

Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya 
Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 

 
a. rencana terminal berupa terminal tipe C 

berada di Sub UP IV-E Blok IV-E7;  
 

b. stasiun kereta api yang sudah ada berupa 
stasiun Gubeng yang berada di Sub UP IV-
D Blok IV-D1; 

 
c. rencana stasiun berada pada Jalan Mayjen 

Prof. Dr. Moestopo; 
 

d. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte, 

meliputi: 
 

a) Jalan Stasiun Gubeng; 
 

b) Jalan Dharmawangsa; 
 
c) Jalan Prof. Dr. Moestopo; 

 
d) Jalan Airlangga; dan 

 
e) Jalan Ngagel Jaya Selatan. 

 
2. pengembangan halte meliputi: 

 

a) sepanjang rute angkutan umum dan 
bus; 

 
b) pada jalur pejalan kaki; dan 

 
c) pada pusat kegiatan atau 

perumahan. 

 
e. rencana sistem parkir berupa pengaturan 

terdiri atas: 
 

1. rencana lokasi park and ride di UPTSA 
dan Kantor DKP; dan 

 
2. rencana sistem parkir berupa 

pengaturan parkir di dalam persil. 
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(9) Rencana pergerakan memperhatikan 

pengembangan perlintasan tidak sebidang 
antara jalur kereta api dan jaringan jalan 

berada di Jalan Kertajaya. 
 

(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 
perubahan dan/atau perkembangan sesuai 

hasil kajian teknis. 
 

Pasal 95  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 

 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 

dengan infrastruktur pendukung berupa 
gardu induk meliputi: 

 
a. Sub UP IV-B Blok IV-B6;  
   

b. Sub UP IV-C Blok IV-C5; dan  
 

c. Sub UP IV-E Blok IV-E3. 
 

(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
jaringan SUTT berada di daerah Ploso hingga 

Kelurahan Gading. 
 

(4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 
dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). 

 

(5) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berupa jaringan perpipaan gas bumi, 
meliputi: 

 
a. jaringan perpipaan yang telah terbangun 

di sepanjang koridor jalan meliputi: 

 
1. Jalan Dharmawangsa; 

 
2. Jalan Nias; 
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3. Jalan Srikana; 

 
4. Jalan Karang Menur Timur; 

 
5. Jalan Gubeng Kertajaya XV; 

 
6. Jalan Kalibokor I; 

 

7. Jalan Pucang Sewu; 
 

8. Jalan Pucang Anom; 
 

9. Jalan Pucang Jajar; 
 

10. Jalan Ngagel Timur; 

 
11. Jalan Ngagel Jaya Selatan; 

 
12. Jalan Ngagel Jaya Utara; 

 
13. Jalan Raya Ngagel Madya; 

 

14. Jalan Bratang Binangun; 
 

15. Jalan Barata XIX; 
 

16. Jalan Bratang Jaya; 
 

17. Jalan Kalibokor Selatan;  

 
18. Jalan Raya Nginden; dan 

 
19. Jalan Raya Menur. 

 
b. jaringan perpipaan yang telah terbangun 

di lingkungan perumahan meliputi: 

 
1. Perumahan Bratang Binangun; 

 
2. Perumahan Barata Jaya; 

 
3. Perumahan Pucang Anom Timur; 

 

4. Perumahan Ngagel Wasana; 
 

5. Perumahan Ngagel Madya; 
 

6. Perumahan Ngagel Tama; 
 

7. Perumahan Ngagel Jaya Utara; dan 

 
8. Perumahan Ngagel Jaya Selatan. 
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c.  jaringan perpipaan baru meliputi: 

 
1. Jalan Tambang Boyo; 

 
2. Jalan Bronggalan; 

 
3. Jalan Raya Karang Asem; 

 

4. Jalan Putro Agung Wetan;  
 

5. Jalan Kedung Cowek; dan 
 

6. Seluruh wilayah UP yang 
pengembangannya diarahkan 
mengikuti koridor jalan sesuai 

ketentuan teknis dan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(6) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 96  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c meliputi: 
 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 
 

b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 
 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 

tersebar di seluruh wilayah. 
 

(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa lokasi menara telekomunikasi 

eksisting dan pengembangan sesuai dengan 
ketentuan penataan. 

 
(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  

 
Pasal 97  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(1) huruf d meliputi:

a. sumber air minum; dan

b. jaringan perpipaan.

(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan hasil
pengolahan yang berasal dari Instalasi

Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan
pipa unit distribusi, transmisi air baku,

instalasi produksi, dan pengolahan air
minum mandiri berada di seluruh wilayah.

(4) Rencana pengembangan jaringan air minum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(1) huruf e meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier;

d. pengembangan rumah pompa; dan

e. pengembangan bozem.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Saluran Kali Kepiting;

b. Saluran Kalidami;

c. Saluran Kali Kenjeran; dan

d. Saluran Lebak Indah.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
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a. Saluran Pacar Kembang;

b. Saluran Pucang Anom Timur;

c. Saluran Pucang Adi;

d. Saluran Unair;

e. Saluran Kertajaya X;

f. Saluran Srikana;

g. Saluran Karang Menjangan;

h. Saluran Dharmahusada Indah;

i. Saluran Gading;

j. Saluran Lebak Jaya Utara;

k. Saluran Kenjeran;

l. Saluran Lebak Arum;

m. Saluran Karang Empat;

n. Saluran Cabang Karang Empat;

o. Saluran Bronggalan; dan

p. Saluran Kalijudan.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 
revitalisasi dan pembangunan jaringan 
drainase menuju ke jaringan drainase 

sekunder dan drainase primer. 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Sub UP IV-D Blok IV-D1; dan

b. Sub UP IV-E Blok IV-E8.

(6) Pengembangan bozem sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa 

mempertahankan bozem eksisting pada 
bozem Bratang. 

(7) Rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan peraturan
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perundang-undangan. 

 
Pasal 99  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(1) huruf f meliputi: 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah 
sejenis domestik melalui pengelolaan grey 

water dan black water; dan 
 

b. mempertahankan dan meningkatkan 
kinerja IPAL domestik yang telah ada di 

kawasan permukiman, rumah susun, 
rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran. 

 

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 100  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
93 ayat (1) huruf g meliputi: 

 
a. sistem persampahan; dan 

 

 
b. jaringan evakuasi bencana.  

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
 

1. Sub UP IV-B Blok IV-B3, Blok IV-B5, 
dan Blok IV-B6; 

 
2. Sub UP IV-C Blok IV-C6 dan Blok IV-

C8; 

 
3. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, 

Blok IV-D4, Blok IV-D5, dan Blok IV-
D7; dan 

 
4. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, 

Blok IV-E7, dan Blok IV-E8. 
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b. rute pengangkutan melalui: 

 
1. Jalan Kedung Cowek; 

 
2. Jalan Kenjeran; 

 
3. Jalan Kapas Krampung; 

 

4. Jalan Tambaksari; 
 

5. Jalan Bogen; 
 

6. Jalan Residen Sudirman; 
 

7. Jalan Indrakila; 

 
8. Jalan Tambangboyo; 

 
9. Jalan Pacar Keling; 

 
10. Jalan Kedung Tarukan; 

 

11. Jalan Kaliwaron; 
 

12. Jalan Prof. Dr. Moestopo; 
 

13. Jalan Dharmahusada Indah; 
 

14. Jalan Dharmawangsa; 

 
15. Jalan Kertajaya; 

 
16. Jalan Pucang Anom Timur; 

 
17. Jalan Pucang Anom; 

 

18. Jalan Kalibokor I; 
 

19. Jalan Kalibokor Selatan; 
 

20. Jalan Ngagel Jaya Selatan; 
 

21. Jalan Raya Ngagel; 

 
22. Jalan Barata Jaya XIX; 

 
23. Jalan Raya Nginden; dan 

 
24. Jalan Raya Manyar. 

 

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 

masih memiliki lahan cukup;  
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d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

masyarakat; dan 
 

e. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
lebih lanjut pada ketentuan khusus. 

 

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 101  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf d pada UP IV Dharmahusada berupa 

pengembangan dan penataan kawasan berada 
di Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-

D3, dan Blok IV-D4. 
 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. penataan kawasan perdagangan dan jasa 

skala kota meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 

 

2. mendukung pengembangan fasilitas 
pendukung kegiatan; dan 

 
3. pengembangan sentra pedagang kaki 

lima. 
 

b. pengembangan RTH meliputi: 

 
1. pengembangan taman untuk ruang 

publik; dan 
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2. pengembangan jalur hijau. 

 
c. penataan koridor jalan meliputi: 

 
1. jaringan pejalan kaki; 

 
2. halte; dan 

 

3. penataan keteraturan bangunan. 
 

d. penataan perumahan meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 
 

2. pengembangan sarana dan prasarana 
pendukung perumahan; dan 

 
3. penyediaan hidran penanggulangan 

kebakaran di kawasan perumahan 
padat. 

 

e. penataan sarana pelayanan umum 
kesehatan skala regional meliputi: 

 
1. pengembangan sarana prasarana 

penunjang; 
 
2. pengembangan aksesibilitas skala 

regional; 
 

3. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 

 
4. pengembangan dan penataan RTH di 

dalam kawasan sehingga dapat 

berfungsi untuk publik; dan 
 

5. mendukung perkembangan kegiatan 
penunjang. 

 
f.   penataan sarana pelayanan umum 

pendidikan skala regional meliputi: 

 
1. pengembangan sarana prasarana 

penunjang; 
 

2. pengembangan aksesibilitas skala 
regional; 

 

3. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 
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4. pengembangan dan penataan RTH di 

dalam kawasan sehingga dapat 
berfungsi untuk publik; dan 

 
5. mendukung perkembangan kegiatan 

penunjang. 
 

(3) Rencana penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya pada UP IV 
Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum 
dalam Lampiran IV.5 merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 102  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 
UP IV Dharmahusada merupakan upaya 

untuk mewujudkan RDTR dan peraturan 
zonasi dalam bentuk program dan 

pentahapan pembangunan pada setiap UP 
dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) 

tahunan sampai akhir tahun masa 
perencanaan, meliputi: 

 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 

 
(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a.  program perwujudan rencana pola ruang; 

 
b. program perwujudan rencana jaringan 

prasarana; dan 
 

c. program perwujudan penetapan Sub UP 

yang diprioritaskan penanganannya. 
 

(3) Indikasi program dan pentahapan 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

 
b. lokasi; 

 
c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
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d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 
 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP IV 
Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.6 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kelima 
UP V Tanjung Perak 

 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 
Pasal 103  

 
(1) Wilayah perencanaan UP V Tanjung Perak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf e meliputi seluruh Kecamatan Pabean 
Cantian, Kecamatan Semampir, dan 

Kecamatan Krembangan dengan luas 
2.300,09 (dua ribu tiga ratus koma nol 

sembilan) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 
Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP V-A terdiri dari Blok V-A1, Blok V-

A2, Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok 
V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; 
 

b. Sub UP V-B terdiri dari Blok V-B1, Blok V-
B2, Blok V-B3, dan Blok V-B4; dan 

 
c. Sub UP V-C terdiri dari Blok V-C1, Blok V-

C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 

Sub UP dan Blok pada UP V Tanjung Perak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran V.1 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
Pasal 104  

 
Tujuan Penataan UP V Tanjung Perak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a adalah mewujudkan pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa skala nasional 

dan internasional berkarakter kota lama dengan 
tetap mempertahankan cagar budaya, serta 

kawasan pertahanan keamanan dan kawasan 
pelabuhan yang didukung oleh industri strategis. 

 
Pasal 105  

 

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP V 
Tanjung Perak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:  
 

a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 
b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 

 
(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 

 
a. pemantapan fungsi lindung dalam 

mendukung kegiatan budi daya dengan 

strategi: 
 

1. mempertahankan dan menata bozem 
dan sekitarnya sebagai perlindungan 

bawahannya; 
 

2. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 
RTH atau jaringan prasarana; 

 
3. mempertahankan dan mengembangkan 

RTH publik; 
 

4. mendorong pengembangan RTH privat 

pada kawasan perumahan; dan  
 

5. mempertahankan dan melestarikan 
keberadaan bangunan dan kawasan 

cagar budaya. 
 

b. pengembangan fungsi budi daya sebagai 

wujud keterpaduan dan keterkaitan antar 
kegiatan budi daya dengan strategi: 
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1. mengendalikan kepadatan perumahan 

eksisting; 
 

2. mendorong pengembangan perumahan 
baru; 

 
3. mengembangkan perdagangan dan jasa 

sebagai pusat pertumbuhan skala 

nasional dan internasional; 
 

4. penataan sektor informal pedagang kaki                
lima (PKL); 

 
5. merevitalisasi Kalimas; 

 

6. menetapkan kawasan pertahanan 
keamanan sebagai kawasan khusus; 

dan 
 

7. menetapkan kawasan pelabuhan yang 
didukung pengembangan industri 
strategis. 

 
(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 

aksesibilitas dengan strategi:  
 

1. mengembangkan sistem jaringan yang 
terintegrasi dan berhierarki;  

 
2. memantapkan fungsi dan status jalan; 

 

3. meningkatkan kapasitas jalan; 
 

4. meningkatkan kualitas perkerasan 
jalan; 

 
5. mengembangkan dan meningkatkan 

pelayanan angkutan umum yang 

terintegrasi; 
 

6. mempertahankan dan menata terminal;  
 

7. mengembangkan prasarana jaringan 
pejalan kaki bagi seluruh pengguna 
jalan;  

 
8. mendukung penyediaan sistem sarana 

dan prasarana transportasi laut; dan 
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9. mengembangkan sistem manajemen 

transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan energi 

listrik dan gas untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan strategi: 

 

1. mengembangkan dan menyediakan 
tenaga listrik yang memenuhi standar 

mutu dan keandalan yang berlaku; 
 

2. membangun instalasi baru, 
pengoperasian instalasi penyaluran dan 
peningkatan jaringan distribusi yang 

sesuai dengan kegiatan kawasan; dan 
 

3. meningkatkan jaringan listrik ke 
perumahan.  

 
c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 

secara optimal kepada masyarakat dengan 

strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi melalui penggunaan 

menara telekomunikasi bersama. 
 

d. peningkatan pelayanan air minum dengan 
strategi meningkatkan jaringan air minum 

berupa rencana kebutuhan dan sistem 
penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan drainase 
yang terpadu atau terintegrasi dengan 

strategi: 
 

1. mengoptimalkan fungsi drainase 
primer; 

 

2. mengembangkan jaringan drainase 
yang terpadu untuk mengurangi 

genangan; dan 
 

3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai 
pengendali genangan. 

 

f. peningkatan pelayanan jaringan limbah 
untuk mendukung lingkungan hidup sehat 

dengan strategi:  
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1. mempertahankan dan mengembangkan

IPAL untuk industri; dan

2. mengembangkan pengelolaan limbah
domestik melalui penyediaan IPAL

komunal.

g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana

lainnya untuk mendukung terciptanya
lingkungan yang sehat dan aman dengan

strategi:

1. mengembangkan dan mengoptimalkan
sistem persampahan dan penyediaan
lahan bagi TPS;

2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri 
dengan metode 3R;

3. menetapkan jalur evakuasi bencana
yang sesuai dengan kondisi fisik pada

wilayah perencanaan; dan

4. menetapkan tempat evakuasi yang
mampu menampung dan melindungi

secara aman dan nyaman.

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang 

Pasal 106

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP V
Tanjung Perak, meliputi:

a. rencana zona lindung; dan

b. rencana zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang UP V Tanjung Perak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta tercantum dalam
Lampiran V.2 merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya (PB);
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b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan 

 
c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 108  

 
(1) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 107 huruf a berupa 
rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 

dengan luas 76,41 (tujuh puluh enam koma 
empat satu) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

di Sub UP V-C Blok V-C1. 

 

(3) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai 

RTH publik.  
 

Pasal 109  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
huruf b dengan luas 40,51 (empat puluh 

koma lima satu) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 

 
b. rencana sub zona sempadan waduk/bozem 

(PS-3);  
 

c. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4); dan 

 

d. rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dengan luas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, dan 

Blok V-A7;  
 

b. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C4, dan 
Blok V-C5. 

 

(3) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem 
(PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf b dengan luas 3,31 (tiga koma tiga satu) 

hektar berada di Sub UP V-C Blok V-C1. 
 

(4) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dengan luas 3,08 (tiga koma nol 
delapan) hektar berada di Sub UP V-A Blok V-
A1 dan Blok V-A3. 

 
(5) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dengan luas 30,38 (tiga puluh koma 

tiga delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A2, Blok V-A3, Blok V-

A5, Blok V-A7, dan Blok V-A8;  
 

b. Sub UP V-B Blok V-B3; dan  
 

c. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, dan 
Blok V-C5. 

 

(6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan sebagai RTH publik. 

 
Pasal 110  

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 

huruf c dengan luas 136,08 (seratus tiga 
puluh enam koma nol delapan) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1); 

 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 93,06 (sembilan puluh tiga 

koma nol enam) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-
A3, Blok V-A4, dan Blok V-A7;  

 
b. Sub UP V-B Blok V-B2, Blok V-B3, dan 

Blok V-B4; dan 
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c. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-

C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa jalur hijau taman koridor jalan dan
jalur hijau pulau jalan dengan luas 22,71
(dua puluh dua koma tujuh satu) hektar

meliputi:

a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-
A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok

V-A7, dan Blok V-A8;

b. Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2, Blok V-

B3, dan Blok V-B4; dan

c. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-
C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dengan luas 20,31 (dua puluh koma tiga satu)
hektar meliputi:

a. Sub UP A Blok V-A5 dan Blok V-A7; dan

b. Sub UP C Blok V-C3.

Pasal 111

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. rencana zona perumahan (R);

b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);

c. rencana zona perkantoran (KT);

d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);

e. rencana zona industri (I); dan

f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 112

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dengan

luas 436,88 (empat ratus tiga puluh enam
koma delapan delapan) hektar meliputi:
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a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); dan 
 

b. rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 398,18 (tiga ratus 
sembilan puluh delapan koma satu delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-
A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; 
dan 

 
b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok 

V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 
 

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 38,71 (tiga puluh 

delapan koma tujuh satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A4; dan 
 

b. Sub UP V-C Blok V-C2. 
 

Pasal 113  

 
(1) Rencana zona  perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 
huruf b dengan luas 214,35 (dua ratus empat 

belas koma tiga lima) hektar meliputi: 
 
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional (K-4); 
 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5); dan 

 
c. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional (K-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 10,21 (sepuluh koma dua satu) 
hektar meliputi:  

 

a. Sub UP V-A Blok V-A8; dan 
 

b. Sub UP V-C Blok V-C4. 
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(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

140,57 (seratus empat puluh koma lima 
tujuh) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-

A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; dan 

 
b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok 

V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 
 

(4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

63,57 (enam puluh tiga koma lima tujuh) 
hektar meliputi: 

 
a. Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A5, dan 

Blok V-A6;  
 

b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok 

V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 
 

Pasal 114  
 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 huruf c berupa 
rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) dengan luas 24,63 (dua puluh empat 
koma enam tiga) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 

a. Sub UP V-A Blok V-A6 dan Blok V-A7; dan 
 

b. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-

C4, dan Blok V-C5. 
 

Pasal 115  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 

huruf d dengan luas 48,39 (empat puluh 
delapan koma tiga sembilan) hektar meliputi: 

 

a. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum pendidikan (SPU-1); 

 
b. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum transportasi (SPU-2); 
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c. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum kesehatan (SPU-3); 
 

d. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum sosial budaya (SPU-5);  

 
e. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum peribadatan (SPU-6); dan 

 
f.    rencana sub zona sarana pelayanan 

umum lainnya (SPU-7).  
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,45 (dua 

puluh empat koma empat lima) hektar 
meliputi: 

 
a. pendidikan tinggi meliputi: 

 
1. Sub UP V-A Blok V-A6 dan Blok V-A7; 

dan  

 
2. Sub UP V-C Blok V-C3. 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 
 

1. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok 

V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok 
V-A8; dan 

 
2. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, 

Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 
 

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,89 

(delapan koma delapan sembilan) hektar 
meliputi:  

 
a. stasiun berada di Sub UP V-A Blok V-A8; 

dan  

 
b. terminal Tipe C berada di Sub UP V-C 

Blok V-C2. 
 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,43 (dua 

koma empat tiga) hektar meliputi: 
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a. rumah sakit meliputi: 

 
1. Sub UP V-A Blok V-A5 dan Blok V-A7; 

dan 
 

2. Sub UP V-C Blok V-C2. 
 

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP V-A Blok V-A4; dan 
 

2. Sub UP V-C Blok V-C2 dan Blok V-C4. 
 

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,73 (dua 

koma tujuh tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A5, Blok V-A6 dan 
Blok V-A7; dan 
 

b. Sub UP V-C Blok V-C1. 
 

(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan luas 6,24 (enam 
koma dua empat) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-
A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; 

dan 
  

b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok 
V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 

 

(7) Rencana sub zona peruntukan sarana 
pelayanan umum lainnya (SPU-7) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
dengan luas 3,64 (tiga koma enam empat) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A6; dan 

 
b. Sub UP V-C Blok V-C1 dan Blok V-C2. 

 
Pasal 116  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 huruf e berupa 

rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 
luas 38,99 (tiga puluh delapan koma sembilan 

sembilan) hektar. 
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(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-

A6, dan Blok V-A7; dan 
 

b. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, Blok 

V-C4, dan Blok V-C5. 
 

Pasal 117  
 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 
huruf f dengan luas 919,67 (sembilan ratus 

sembilan belas koma enam tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. rencana sub zona pertahanan dan 

keamanan (KH-1); dan 
 
b. rencana sub zona pelabuhan (KH-4). 

 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas 576,86 (lima ratus tujuh 

puluh enam koma delapan enam) hektar 
meliputi: 

 

a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-
A3 dan Blok V-A7; 

 
b. Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2, Blok 

V-B3, dan Blok V-B4; dan 
 

c. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok 

V-C3, dan Blok V-C4. 
 

(3) Rencana sub zona pelabuhan (KH-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 342,81 (tiga ratus empat puluh 
dua koma delapan satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP V-A Blok V-A1; dan 
 

b. Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2 dan 
Blok V-B3. 
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Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 118  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 
UP V Tanjung Perak meliputi:  

 
a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;  

 
b. rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan;  
 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  
 

d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 
e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 

f. rencana pengembangan jaringan air 
limbah; dan  

 
g. rencana pengembangan jaringan 

prasarana lainnya.  
 

(2) Rencana jaringan prasarana UP V Tanjung 

Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran V.3 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 119  

 

Rencana pengembangan sistem jaringan 
pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

118 ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. jaringan transportasi darat; dan 
 
b. jaringan transportasi laut. 

 
Pasal 120  

 
(1) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi: 
 
a. sistem jaringan jalan; 

 
b. sistem jaringan pejalan kaki; 

 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 
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d. sistem jaringan perkeretaapian; 

 
e. sistem jaringan angkutan sungai, danau, 

dan penyeberangan; dan 
 

f. prasarana transportasi. 
 

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 
 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 
 

(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.4 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

(4) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
rencana prioritas pengembangan jaringan 

pejalan kaki, meliputi: 
 

a. Jalan Indrapura; 
 

b. Jalan Rajawali;  
 
c. Jalan Veteran;  

 
d. Jalan Pesapen; 

 
e. Jalan Stasiun Kota; 

 
f. Jalan Laksda M Nasir;  
 

g. Jalan Iskandar Muda; 
 

h. Jalan Nyamplungan; 
 

i. Jalan Pegirian; 
 
j. Jalan Kali Mas Barat; 

 
k. Jalan Kali Mas Timur; 

 
l. Jalan Kembang Jepun; dan 

 
m. Jalan KH. Mas Mansyur.  
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(5) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 

 
a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan; 

 

b. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur feeder 

meliputi: 
 

1. rute terminal Tambak Oso Wilangon - 
Jalan Gresik - Jalan Rajawali - 
terminal Kenjeran; dan 

 
2. rute terminal Joyoboyo - Jalan Perak – 

terminal Ujung. 
 

c. pengembangan dan penetapan rute bus 
meliputi: 

 

1. rute Purabaya - Darmo - Perak PP; 
 

2. rute Purabaya - Diponegoro - Rajawali 
- Diponegoro - Purabaya PP; 

 
3. rute Purabaya - Darmo - Perak 

(PATAS) PP; 
 
4. rute Purabaya - Tol Waru - Perak 

(PATAS) PP; 
 

5. rute Purabaya - Tol Waru - Demak - 
Semut (PATAS) PP; 

 
6. rute Purabaya - Darmo - Perak Rute 

Metode Baru (RMB) PP; dan 

 
7. rute Purabaya - Tol Waru – Perak Rute 

Metode Baru (RMB) PP. 
 

d. rencana AMC dilayani oleh feeder 
meliputi: 

 

1. rute Perak - Simokerto (terminal Ujung 
baru Perak - Kalimas baru - Prapat 

Kurung - Tanjung Priok - 
Sisingamangaraja - Hangtuah - 

Donokerto - Sarwajala - Sidotopo - 
Simokerto); dan 

 

2. rute Perak - Pacarkeling (terminal 
Ujung baru Perak - Kalimas baru - 
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Benteng - KH. Mas Mansyur - 

Kapasan - Kapasari - Ngaglik - 
Tambak Sari - Pacar Keling). 

 
(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalur 
kereta api umum meliputi: 
 

a. jalur kereta api yang sudah ada meliputi: 
 

1. Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) –
Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; 

 
2. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 

(Wonokromo) – Jombang – Kertosono – 
Nganjuk – Madiun – Solo; 

 
3. Jalur timur: Surabaya (Semut) –

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –
pasuruan – Probolinggo – Jember –

Banyuwangi; dan 
  

4. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – 
Surabaya (Gubeng) – Surabaya 

(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –Lawang 
– Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri 
–Kertosono – Surabaya. 

 
b. rencana jaringan kereta api antar kota 

berupa pembangunan jalur ganda meliputi: 
 

1. Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – 
Babat – Bojonegroro – Cepu; 
 

2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 
– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – 

Bangil – Pasuruan – Probolinggo – 
Jember – Banyuwangi; 

 
3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Jombang – 

Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; 
dan 

 
4. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – 
Bangil– Lawang – Malang – Blitar – 
Tulungagung – Kediri – Kertosono – 

Surabaya. 
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c. rencana jalur AMC dengan pembangunan 

jalur meliputi:  
 

1. Pasar Turi-Waru; 
 

2. Rajawali-Perak; 
 
3. Tanjung Perak-Teluk Lamong; dan 

 
4. Wonokromo-Jembatan Merah Plaza.  

 
(7) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e berupa pengembangan 
angkutan sungai yang mendukung kawasan 

wisata Sungai Kalimas. 
 

(8) Prasarana transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

 
a. terminal penumpang tipe C berada di 

Pesapen, di Ujung, dan kalimas barat;  

 
b. rencana terminal tipe C berada di 

Pesapen;  
 

c. stasiun kereta api yang sudah ada berupa 
stasiun Pasar Turi dan Surabaya Kota; 
dan 

 
d. rencana stasiun AMC berada pada jalan 

Indrapura-Rajawali-Veteran. 
 

e. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 

meliputi: 
 

a) Jalan Indrapura; 
 

b) Jalan Tanjung Perak Timur; dan 
 
c) Jalan Rajawali. 

 
2. pengembangan halte meliputi: 

 
a) Jalan Indrapura; 

 
b) Jalan Rajawali; 
 

c) Jalan Kembang Jepun; 
 

d) Jalan Iskandar Muda; 
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e) Jalan Nyamplungan;  

 
f) Jalan Sidorame (Jalan Sidorame, 

Jalan Sidotopo Lor, dan Jalan 
Simokerto); dan 

 
g) Jalan Gresik persimpangan dengan 

Jalan Demak. 

 
f.     rencana sistem parkir berupa pengaturan 

parkir di dalam persil. 
 

(9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 
perubahan dan/atau perkembangan sesuai 

hasil kajian teknis. 
 

Pasal 121  
 

(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 119 huruf b berupa 
optimalisasi dan pengembangan Pelabuhan 

Utama Tanjung Perak. 
 

(2) Rencana jaringan transportasi laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 122  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b meliputi: 

 

a. jaringan distribusi primer;  
   

b. jaringan distribusi sekunder; dan 
 

c. jaringan energi berupa gas bumi. 
 
(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
jaringan SUTT/SUTET yang melalui Sub UP 

V-A Blok V-A1 dan Blok V-A3. 
 

(3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di 
seluruh wilayah perencanaan. 
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(4) Jaringan energi berupa gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berupa jaringan perpipaan gas bumi baru di 

seluruh wilayah UP yang pengembangannya 
diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai 

ketentuan teknis dan peraturan perundang-
undangan. 
 

(5) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal 123  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c meliputi: 
 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 

 
(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh wilayah.  

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa lokasi menara telekomunikasi 

eksisting dan pengembangan sesuai dengan 
ketentuan penataan. 

 

(4) Ketentuan penataan lokasi menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  

 
Pasal 124  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 

(1) huruf d meliputi:  
 

a. sumber air minum; dan 
 
b. jaringan perpipaan. 

 
(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 
pengolahan yang berasal dari Instalasi 
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Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dan 

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Air 
Karang Pilang.  

 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 
pipa unit distribusi, transmisi air baku, 
instalasi produksi, dan pengolahan air 

minum mandiri berada di seluruh wilayah 
perencanaan. 

 
(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 125  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 
(1) huruf e meliputi: 

 
a. jaringan drainase primer; 

 
b. jaringan drainase sekunder;  

 
c. jaringan drainase tersier; 
 

d. pengembangan rumah pompa; dan 
 

e. pengembangan bozem. 
 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 

a. Saluran Kali Pegirian; 
 

b. Saluran Kali Greges; dan 
 

c. Saluran Kali Anak.  
 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Sidotopo Wetan; 
 

b. Saluran Demak Timur; 
 
c. Saluran Krembangan Baru; 

 
d. Saluran Indrapura I;  

 
e. Saluran Jepara; 
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f. Saluran Pesapen Kali; 

 
g. Saluran Morokrembangan; 

 
h. Saluran Ikan Musing; 

 
i. Saluran Johar;  

 

j. Saluran Indrapura II; 
 

k. Saluran Wonosari Lor;  
 

l. Saluran Wonosari Wetan;  
 
m. Saluran Tenggumung Baru; 

 
n. Saluran Jatisrono; dan 

 
o. Saluran Mrutu Kalianyar. 

 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
drainase menuju ke jaringan drainase 

sekunder dan drainase primer. 
 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  

 

a. mempertahankan rumah pompa eksisting 
berada di Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-

C2, dan Blok V-C4. 
 

b. pengembangan rumah pompa meliputi: 
 

1. Sub UP V-A Blok V-A5; dan 

 
2. Sub UP V-A Blok V-C1 dan Blok V-C4. 

 
(6) Pengembangan bozem sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
mempertahankan dan mengoptimalkan 
bozem eksisting Moro Krembangan berada di 

Sub UP V-C Blok V-C1. 
 

(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 126  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 
(1) huruf f berupa sistem limbah domestik 

dan limbah sejenis domestik melalui 
pengelolaan grey water dan black water. 

 

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 127  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
118 ayat (1) huruf g meliputi: 

 
a. sistem persampahan; dan 
 

b. jaringan evakuasi bencana.  
 

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
 
1. Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A7, dan 

Blok V-A8; 
 

2. Sub UP V-B Blok V-B3; dan 
 

3. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, 
Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5. 

 

b. rute pengangkutan melalui: 
 

1. Jalan Wonosari Lor; 
 

2. Jalan Bulak Sari; 
 

3. Jalan Wonosari; 

 
4. Jalan Nyamplungan; 

 
5. Jalan Pegirian; 

 
6. Jalan Kembang Jepun; 

 

7. Jalan Gembong; 
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8. Jalan Jagalan; 

 
9. Jalan Johar; 

 
10. Jalan Rajawali; 

 
11. Jalan Indrapura Jaya; 

 

12. Jalan Tanjung Perak; 
 

13. Jalan Jakarta; 
 

14. Jalan Laksda Moh Nazir; 
 

15. Jalan Gresik; 

 
16. Jalan Demak; 

 
17. Jalan Raya Dupak; dan 

 
18. Jalan Tambak Asri. 

 

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 

masih memiliki lahan cukup;  
 

d. rencana pengembangan komposting 
mandiri di lingkungan perumahan 

berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 

e. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 

wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 
ketentuan teknis peraturan perundang-

undangan. 
 

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
lebih lanjut pada ketentuan khusus. 

 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
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Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 128  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf d pada UP V Tanjung Perak berupa 

pengembangan dan penataan kawasan berada 
di Sub UP V-C Blok V-C4 dan Blok V-C5. 

 
(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

a. penataan kawasan perdagangan dan jasa 
skala nasional-internasional, meliputi: 

 
1. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; dan 
 
2. pengembangan fasilitas pendukung. 

 
b. pengembangan RTH meliputi: 

 
1. taman untuk ruang publik; dan 

 
2. meningkatkan intensitas RTH privat 

pada kawasan padat.  

 
c. penataan koridor jalan yang dilalui 

Angkutan Massal Cepat (AMC) meliputi: 
 

1. intensitas bangunan di sekitar jalur 
AMC (KDB, KLB dan ketinggian 
bangunan); 

 
2. jaringan pejalan kaki; 

 
3. halte; 

 
4. penataan kemunduran bangunan atau 

GSB; dan 

 
5. penataan estetika kawasan sekitarnya. 

 
d. penataan perumahan meliputi:  

 
1. penataan intensitas bangunan dan tata 

bangunan; 

 
2. penataan sistem jaringan, pendukung 

perumahan (drainase, air minum dan 
sistem persampahan); dan 
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3. pengembangan sarana dan prasarana 
pendukung perumahan.  

 
e. pemanfaatan pada kawasan atau 

lingkungan, bangunan/situs cagar budaya 
mengikuti ketentuan atau peraturan cagar 
budaya dan atau mendapatkan 

rekomendasi dari Tim cagar budaya. 
 

(3) Rencana penetapan sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta tercantum dalam Lampiran V.5 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 
Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 129  

 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 

UP V Tanjung Perak merupakan upaya untuk 
mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 

dalam bentuk program dan pentahapan 
pembangunan pada setiap UP dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 

 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. program perwujudan rencana pola ruang; 

 
b. program perwujudan rencana jaringan 

prasarana; dan 

 
c. program perwjudan penetapan Sub UP 

yang diprioritaskan penanganannya. 
 

(3) Indikasi program dan pentahapan 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

 
b. lokasi; 
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c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 
 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP V Tanjung 

Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran V.6 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

Bagian Keenam 

UP VI Tunjungan 
 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 
Pasal 130  

 

(1) Wilayah perencanaan UP VI Tunjungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf f meliputi seluruh Kecamatan 
Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan 

Tegalsari, dan Kecamatan Genteng dengan 
luas 1.504,25 (seribu lima ratus empat koma 
dua lima) hektar. 

 
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub 
UP dan Blok  yang meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A terdiri dari Blok VI-A1, Blok 

VI-A2, Blok VI-A3, Blok  VI-A4, Blok VI-A5, 

Blok VI-A6, dan Blok VI-A7; 
 

b. Sub UP VI-B terdiri dari Blok VI-B1, Blok  
VI-B2, Blok VI-B3, Blok  VI-B4, Blok VI-B5, 

Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan 
Blok  VI-B9; 

 

c. Sub UP VI-C terdiri dari Blok VI-C1, Blok 
VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4;  

 
d. Sub UP VI-D terdiri dari Blok VI-D1, Blok 

VI-D2, Blok VI-D3, Blok  VI-D4, Blok VI-
D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D8, 
Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan 

Blok VI-D12; dan 
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e. Sub UP VI-E terdiri dari Blok VI-E1, Blok 

VI-E2, Blok VI-E3, Blok  VI-E4, Blok VI-E5, 
Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.  

 
(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 

Sub UP dan Blok  pada UP VI Tunjungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran VI.1 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 131  

 
Tujuan Penataan UP VI Tunjungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 
mewujudkan pengembangan kawasan sebagai 

pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan 
internasional, pusat pemerintahan dan kawasan 
permukiman yang berkarakter. 

 
Pasal 132  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP VI 

Tunjungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 

a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 
 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 

 
a. pengembangan dan pengendalian kawasan 

lindung dengan strategi : 
 

1. mempertahankan dan 
mengembangkan RTH publik dan 
privat; 

 
2. menetapkan dan menata jalur hijau di 

kawasan sempadan sungai dan kereta 
api sebagai perlindungan setempat;  

 
3. merevitaliasi kawasan Kalimas sebagai 

kawasan tepi sungai berkarakter; dan  

 
4. mempertahankan dan melestarikan 

keberadaan bangunan dan kawasan 
cagar budaya. 
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b. pengembangan fungsi budi daya sebagai 

wujud keterpaduan dan keterkaitan antar 
kegiatan budi daya dengan strategi: 

 
1. mendukung pengembangan pusat 

perdagangan dan jasa skala nasional-
internasional dengan tetap 
memperhatikan warisan budaya; 

 
2. mengendalikan intensitas bangunan 

sesuai dengan daya dukung kawasan; 
 

3. menata kegiatan perdagangan dan jasa 
yang mengakomodasi sektor informal 
Pedagang Kaki Lima (PKL); 

 
4. mengembangkan dan menata 

permukiman untuk mewujudkan 
lingkungan yang berkualitas; dan 

 
5. mengembangkan sarana pelayanan 

umum dan kelengkapannya. 

 
(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 

aksesibilitas dengan strategi:  
 

1. mengembangkan sistem jaringan yang 
terintegrasi dan berhierarki;  

 
2. mengembangkan jalur transportasi 

angkutan massal cepat (AMC) beserta 

fasilitas pendukungnya (halte dan 
stasiun); dan 

 
3. mengembangkan prasarana pejalan 

kaki.  
 
b. peningkatan ketersediaan jaringan energi 

listrik dan gas dengan strategi: 
 

1. mengembangkan dan menyediakan 
tenaga listrik yang memenuhi standar 

mutu dan keandalan yang berlaku; 
 
2. meningkatkan distribusi jaringan listrik 

ke perumahan; dan 
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3. mempertahankan dan mengembangkan 

jaringan gas di kawasan industri, 
perdagangan jasa dan perumahan. 

 
c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 

secara optimal kepada masyarakat dengan 
strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi. 
 

d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 

penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan drainase 
yang terpadu dan terintegrasi dengan 
strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; dan 
 

2. mengembangkan sistem drainase yang 
terpadu untuk mengurangi genangan.  

 

f. peningkatan pelayanan jaringan limbah 
untuk mendukung lingkungan hidup sehat 

dengan strategi:  
 

1. menyediakan pengelolaan limbah pada 
kegiatan intensitas tinggi secara 
individual; dan 

 
2. mengembangkan pengelolaan limbah 

domestik melalui penyediaan IPAL 
komunal. 

 
g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 

lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman dengan 
strategi: 

 
1. mengembangkan dan mengoptimalkan 

sistem persampahan dan penyediaan 
lahan bagi TPS;  

 

2. mendukung pengembangan sistem 
pengelolaan persampahan mandiri 

dengan metode 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle); 
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3. menetapkan jalur evakuasi bencana 

yang sesuai dengan kondisi fisik pada 
wilayah perencanaan; dan 

 
4. menetapkan tempat evakuasi yang 

mampu menampung dan melindungi 
secara aman dan nyaman. 
 

Paragraf 3 
Rencana Pola Ruang 

 
Pasal 133  

 
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VI 

Tunjungan, meliputi: 
 

a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 

(2) Rencana pola ruang UP VI Tunjungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran VI.2 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 134  

 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. rencana zona perlindungan setempat (PS); 

dan 
 
b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 135  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 
huruf a dengan luas 26,39 (dua puluh enam 
koma tiga sembilan) hektar meliputi:  

 
a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 

dan 
 

b. rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5). 

 

(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) 
hektar meliputi: 
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a. Sub UP VI-B Blok VI-B3 dan Blok VI-B4; 
 

b. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan 
Blok VI-C3; dan 

 
c. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5, dan 

Blok VI-D10. 

 
(3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 22,99 (dua puluh dua 

koma sembilan sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A2, Blok VI-A5, Blok 

VI-A6, dan Blok VI-A7; 
 

b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok 
VI-B3, Blok VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok 

VI-B8; dan 
 
c. Sub UP VI-C Blok VI-C2 dan Blok VI-C4.  

 

(4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik.  
 

Pasal 136  
 

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 
huruf b dengan luas 45,05 (empat puluh lima 

koma nol lima) meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1); 

 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berupa pengembangan taman dan lapangan 

terbuka tanpa perkerasan dengan luas 9,39 
(sembilan koma tiga sembilan) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok 
VI-B4, dan Blok VI-B9; 

 

b. Sub UP VI-C Blok VI-C3;  
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c. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D4, Blok 

VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D9, dan Blok 
VI-D10; dan 

 
d. Sub UP VI-E Blok VI-E5 dan Blok VI-E6. 

 
(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa jalur hijau koridor jalan dan jalur 
hijau pulau jalan dengan luas 6,41 (enam 

koma empat satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok 
VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, dan Blok VI-
A7; 

 
b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok 

VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, 
dan Blok VI-B8; 

 
c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan 

Blok VI-C3;  

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok 

VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D10, dan Blok 
VI-D11; dan 

 
e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok 

VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7. 

 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dengan luas 29,25 (dua puluh sembilan koma 

dua lima) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A1 dan Blok VI-A3; 

 
b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B4, Blok 

VI-B5, Blok VI-B7, dan Blok VI-B8; 
 

c. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C2;  
 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D1; dan 

 
e. Sub UP VI-E Blok VI-E7.  

 
Pasal 137  

 
Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 
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c. rencana zona perkantoran (KT); 

 
d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU); 

 
e. rencana zona industri (I); dan 

 
f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 

Pasal 138  
 

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dengan 

luas 536,08 (lima ratus tiga puluh enam koma 
nol delapan) hektar meliputi: 

 

a. rencana sub zona perumahan kepadatan 
tinggi (R-2); dan 

 
b. rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3). 
 

c. rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4). 
 

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 517,95 (lima ratus 
tujuh belas koma sembilan lima) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok 

VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, 
dan Blok VI-A7; 

 
b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok 

VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, 

Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;  
 

c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok 
VI-C3, dan Blok VI-C4;  

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok 

VI-D3, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-

D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan  
 

e. Sub UP VI-E terdiri dari Blok VI-E1, Blok 
VI-E2, Blok VI-E3, dan Blok VI-E7.  

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dengan luas 16,36 (enam 
belas koma tiga enam) hektar meliputi: 
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a. Sub UP VI-C Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan 

Blok VI-C4; dan 
 

b. Sub UP VI-E Blok VI-E5 dan Blok VI-E7.  
 

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dengan luas 1,78 (satu koma 

tujuh delapan) hektar berada di Sub UP VI-D 
Blok VI-D9. 

 
Pasal 139  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

huruf b dengan luas 503,76 (lima ratus tiga 
koma tujuh enam) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional (K-4); 
 
b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

c. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional (K-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dengan luas 128,22 (seratus dua puluh 

delapan koma dua dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A4, Blok VI-A5, dan 
Blok VI-A7; 

 

b. Sub UP VI-B Blok VI-B2, Blok VI-B5, Blok 
VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok VI-B9; 

 
c. Sub UP VI-C Blok VI-C3; dan 

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok 

VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, 

Blok VI-D7, dan Blok VI-D9. 
 

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 
280,06 (dua ratus delapan puluh koma nol 
enam) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok 

VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-
A7; 
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b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok 
VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, 

Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9; 
 

c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan 
Blok VI-C3; 

 

d. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5, Blok 
VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-

D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan 
 

e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok 
VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, 
dan Blok VI-E7. 

 
(4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

95,48 (sembilan puluh lima koma empat 
delapan) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok 
VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A6, dan Blok VI-

A7; 
 

b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B8, dan 
Blok VI-B9; 

 

c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan 
Blok VI-C4; 

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D3, Blok VI-D7, Blok 

VI-D8, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan 
 
e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok 

VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok 
VI-E7. 

 
Pasal 140  

 
(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 137 huruf c berupa 

rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) dengan luas 20,73 (dua puluh koma 

tujuh tiga) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A4, Blok 

VI-A6, dan Blok VI-A7; 
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b. Sub UP VI-B Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok 

VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, 
Blok VI-B8, dan Blok VI-B9; 

 
c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok 

VI-C3, dan Blok VI-C4; 
 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok 

VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D9, 
dan Blok VI-D12; dan 

 
e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E3, Blok 

VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok 
VI-E7. 
 

Pasal 141  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

huruf d dengan luas 78,49 (tujuh puluh 
delapan koma empat sembilan) hektar 
meliputi: 

 
a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2); 

 

c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4); 
 
e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5);  
 

f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 

 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,70 (tiga 

puluh enam koma tujuh nol) hektar meliputi: 
 

a. pendidikan tinggi meliputi: 

 
1. Sub UP VI-A Blok VI-A5; 
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2. Sub UP VI-D Blok VI-D2 dan Blok VI-

D10; dan 
 

3. Sub UP VI-E Blok VI-E2 dan Blok VI-
E7. 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 

 
1. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, 

Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, 
Blok VI-A6, dan Blok VI-A7; 

 
2. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, 

Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, 

Blok VI-B8, dan Blok VI-B9; 
 

3. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, 
dan Blok VI-C3; 

 
4. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, 

Blok VI-D3, Blok VI-D6, Blok VI-D7, 

Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-D10, 
Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan 

 
5. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, 

Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, 
Blok VI-E6, dan Blok VI-E7. 

 

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,39 
(tujuh belas koma tiga sembilan) hektar 

meliputi: 
 

a. Stasiun Kereta Api Pasar Turi di 

Kecamatan Bubutan berada di Sub UP VI-
B Blok VI-B6; dan 

 
b. Depo Sidotopo di Kecamatan Simokerto 

berada di Sub UP VI-A Blok VI-A2. 
 
(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,26 

(sembilan koma dua enam) hektar meliputi: 
 

a. rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP VI-A Blok VI-A5 dan Blok VI-A7; 

 
2. Sub UP VI-B Blok VI-B6; 
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3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-

C2; 
 

4. Sub UP VI-D Blok VI-D9; dan 
 

5. Sub UP VI-E Blok VI-E6 dan Blok VI-
E7. 

 

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 
rumah sakit meliputi: 

 
1. Sub UP VI-A Blok VI-A1 dan Blok VI-A7; 

 
2. Sub UP VI-B Blok VI-B7 dan Blok VI-

B8; 

 
3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-

C3; 
 

4. Sub UP VI-D Blok VI-D4, Blok VI-D5, 
Blok VI-D7, dan Blok VI-D11; dan 

 

5. Sub UP VI-E Blok VI-E1 dan Blok VI-
E7. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas 0,47 (nol koma 
empat tujuh) hektar berada di Sub UP VI-C 

Blok VI-C3. 
 

(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,45 (empat 
koma empat lima) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP VI-A Blok VI-A3; 
 

b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok 
VI-B4, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok 

VI-B9; 
 
c. Sub UP VI-C Blok VI-C1; dan 

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D2 dan Blok VI-D8. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dengan luas 10,08 
(sepuluh koma nol delapan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A3, Blok 

VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-
A7; 
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b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok 
VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, 

Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9; 
 

c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok 
VI-C3, dan Blok VI-C4; 

 

d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok 
VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, 

Blok VI-D7, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok 
VI-D11, dan Blok VI-D12; dan 

 
e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok 

VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7. 

 
(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g dengan luas 0,43 (nol koma 

empat tiga) hektar berada di Sub UP VI-B 
Blok VI-B8. 

 

Pasal 142  
 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 137 huruf e berupa 

rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 
luas 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar. 

 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

di Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B6, Blok 
VI-B7, dan Blok VI-B8. 

 
Pasal 143  

 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

huruf f dengan luas 6,30 (enam koma tiga nol) 
hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona pertahanan dan 

keamanan (KH-1); dan 

 
b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5). 

 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas 5,50 (lima koma lima nol) 
hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A5; 

 
b. Sub UP VI-B Blok VI-B1; 
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c. Sub UP VI-C Blok VI-C3;  

 
d. Sub UP VI-D Blok VI-D5, Blok VI-D7, dan 

Blok VI-D9; dan 
 

e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok 
VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7. 

 

(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) 
hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VI-A Blok VI-A5; 

 

b. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C3; 
dan 

 
c. Sub UP VI-D Blok VI-D2. 

 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 144  

 
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 
UP VI Tunjungan meliputi:  

 

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  

 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 
f. rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan  
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP VI Tunjungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran VI.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 145  

 
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan 

pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 144 ayat (1) huruf a berupa jaringan 

transportasi darat.  
 
(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem jaringan perkeretaapian; 

 
e. sistem jaringan angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan; dan 
 
f. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 
 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 

 
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.4 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 
rencana prioritas pengembangan jaringan 

pejalan kaki meliputi: 
 

a. Jalan Raya Darmo;  
 
b. Jalan Urip Sumoharjo; 

 
c. Jalan Basuki Rahmad; 

 
d. Jalan Embong Malang; 

 
e. Jalan Praban; 
 

f. Jalan Bubutan; 
 

g. Jalan Pahlawan; 
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h. Jalan Tunjungan; 

 
i. Jalan Gubernur Suryo; 

 
j. Jalan Panglima Sudirman; 

 
k. Jalan Pemuda; 

 

l. Jalan Kedungdoro; 
 

m. Jalan Kramat Gantung; 
 

n. Jalan Jagalan;  
 

o. Jalan Kapasan; 

 
p. Jalan Genteng Kali;  

 
q. Jalan Kusuma Bangsa; dan 

   
r. tepian Sungai Kalimas. 

 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

meliputi: 
 

a. mempertahankan dan mengintegrasikan 
rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan; 

 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 

 
1. rute Terminal Bratang – Embong 

Kaliasin; 
 
2. rute Dukuh Kupang – Tegalsari; 

 
3. rute Dukuh Kupang – Terminal 

Bratang; 
 

4. rute Kenjeran – Kapasari Atas; 
 
5. rute Kenjeran – Rangkah Tengah; 

 
6. rute Kenjeran – Ploso Bawah; 

 
7. rute Tambak Wedi – Ampel Atas; 

 
8. rute Tambak Wedi – Tambak Rejo; 
 

9. rute Petekan – Sawahan; 
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10. rute Perak – Simokerto; 

 
11. rute Perak – Pacarkeling; 

 
12. rute Manukan – Lakarsantri; 

 
13. rute Manukan – Pasar Turi; dan 
 

14. rute Balongsari – Asemrowo. 
 

c. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur trunk 

meliputi: 
 

1. rute Terminal Tambak Oso Wilangon – 

Stasiun Gubeng; 
 

2. rute Benowo – Pandegiling; 
 

3. rute Gununganyar – Pandegiling; 
 

4. rute Kenjeran – Terminal intermoda 

Joyoboyo; dan  
 

5. rute Suramadu – Taman Bungkul. 
 

d. mengembangkan kereta komuter meliputi: 
 

1. rute Pasuruan - Bangil - Sidoarjo - 
Waru - Wonokromo - Gubeng - Stasiun 
Kota (Semut) - Pasar Turi - Kandangan 

- Benowo - Lamongan; dan 
 

2. rute Mojokerto - Krian - Wonokromo - 
Gubeng - Stasiun Kota (Semut) - Pasar 

Turi - Kandangan - Benowo – 
Lamongan. 

 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur 

kereta api umum meliputi: 
 

a. Jalur kereta api yang sudah ada meliputi: 
 

1. Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) –

Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; 
 

2. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – 
Surabaya (Gubeng) – Surabaya 

(Wonokromo) – Jombang – Kertosono – 
Nganjuk – Madiun – Solo; 

 

3. Jalur timur: Surabaya (Semut) –
Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
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(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –

pasuruan – Probolinggo – Jember –
Banyuwangi; dan 

 
4. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –
Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung 

– Kediri –Kertosono – Surabaya. 
 

b. rencana jalur kereta api ganda meliputi: 
 

1. Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – 
Babat – Bojonegroro – Cepu; 
 

2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 
– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - 

Bangil – Pasuruan – Probolinggo – 
Jember – Banyuwangi; 

 
3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Jombang – 

Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; 
dan 

 
4. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - 
Bangil– Lawang – Malang – Blitar – 
Tulungagung – Kediri – Kertosono – 

Surabaya. 
 

c. pengembangan jalur AMC yang 
menghubungkan Wonokromo – Tunjungan 

– Perak; dan 
 

d. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – 

Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 

Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya 
Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf e berupa pengembangan 
angkutan sungai yang mendukung rencana 

kawasan wisata tepian Sungai Kalimas. 
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(9) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: 
 

a. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 
yang sudah ada meliputi: 
a) Jalan Basuki Rahmad; 

 
b) Jalan Wijaya Kusuma;  

 
c) Jalan Raya Darmo; 

 
d) Jalan Urip Sumoharjo;  
 

e) Jalan Gubernur Suryo;  
 

f) Jalan Panglima Sudirman;  
 

g) Jalan Embong Malang; 
 
h) Jalan Bubutan; dan 

 
i) Jalan Kusuma Bangsa. 

 
2. pengembangan halte meliputi: 

 
a) sepanjang rute angkutan umum dan 

bus; 

 
b) pada jalur pejalan kaki; dan 

 
c) pada pusat kegiatan atau 

perumahan. 
 

b. rencana stasiun AMC yaitu DR. Sutomo, 

St. Louis, Keputran, dan Parkir Timur 
Plaza Surabaya, Pandegiling, Urip 

Sumoharjo, Kombespol M Duryat, 
Tegalsari, Embong Malang, Kedungdoro, 

Pasar Blauran, Raden Saleh, Pasar Turi, 
Tugu Pahlawan, Baliwerti, Genteng Kali 
(Siola), Genteng Besar, Pasar Tunjungan, 

Simpang Dukuh (Gubernur Suryo), Yos 
Sudarso, Bambu Runcing, Sonokembang; 

 
c. rencana sistem parkir terdiri atas: 

  
1. park and ride meliputi Jalan Keputran 

dan Jalan Blauran; dan 
 

2. pengaturan parkir di dalam persil. 
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(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 
perubahan dan/atau perkembangan sesuai 

hasil kajian teknis. 
 

Pasal 146  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. infrastuktur pendukung jaringan distribusi 

primer berupa gardu induk;  
 
b. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 

 
(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berada di Sub UP VI-C Blok 
VI-C1 dan Blok VI-C3. 

 

(3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di 

seluruh wilayah. 
 
(4) Jaringan energi berupa gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berupa jaringan perpipaan gas bumi meliputi: 

 
a. jaringan perpipaan yang telah terbangun 

di sepanjang koridor jalan meliputi: 
 

1. Jalan Blauran; 

 
2. Jalan Embong Malang; 

 
3. Jalan Basuki Rahmat; 

 
4. Jalan Kombespol M Duryat; 

 

5. Jalan Pandegiling; 
 

6. Jalan Darmokali; 
 

7. Jalan RA. Kartini; 
 

8. Jalan WR Supratman; 

 
9. Jalan Imam Bonjol; 

 
10. Jalan Bintoro; 
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11. Jalan Musi; 
 

12. Jalan Raya Dinoyo; 
 

13. Jalan Embong Sawo; 
 

14. Jalan Panglima Sudirman; 

 
15. Jalan Yos Sudarso; 

 
16. Jalan Ketabang Kali; dan 

 
17. Jalan Gubeng Pojok. 

 

b. jaringan perpipaan yang telah terbangun 
di lingkungan Perumahan Darmo; dan 

 
c. jaringan perpipaan baru di seluruh 

wilayah UP yang pengembangannya 
diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai 
ketentuan teknis dan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(5) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 147  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat (1) huruf c meliputi: 

 
a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 

 
(2) jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh wilayah.  

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa lokasi menara telekomunikasi 
eksisting dan pengembangan sesuai dengan 

ketentuan penataan. 
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(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota.  
 

Pasal 148  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat 
(1) huruf d meliputi:  

 
a. sumber air minum; dan 

 
b. jaringan perpipaan. 

 

(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 

pengolahan yang berasal dari Instalasi 
Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang 

III dan merupakan hasil pengolahan yang 
berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM) Ngagel II dan III. 

 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 
pipa unit distribusi, transmisi air baku, 

instalasi produksi, dan pengolahan air 
minum mandiri berada di seluruh wilayah. 

 

(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 149  

 
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf e 
meliputi: 

 
a. jaringan drainase primer; 

 

b. jaringan drainase sekunder;  
 

c. jaringan drainase tersier; dan 
 

d. pengembangan rumah pompa.  
 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. Saluran Kali Greges; 
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b. Saluran Kali Pegirian;  

 
c. Saluran Kali Tambak Wedi; dan 

 
d. Saluran Kupang. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. Saluran Dupak; 

 
b. Saluran Raya Dupak; 

 
c. Saluran Dupak Timur; 
 

d. Saluran Semarang; 
 

e. Saluran Margo Rukun; 
 

f. Saluran Rembang; 
 
g. Saluran Kedung Anyar Wetan; 

 
h. Saluran Kedung Anyar; 

 
i. Saluran Surabayan; 

 
j. Saluran Tempel Sukorejo; 
 

k. Saluran Wonorejo 3; 
 

l. Saluran Peneleh; 
 

m. Saluran Embong Malang; 
 
n. Saluran Kemuning; 

 
o. Saluran Kalisari II; 

 
p. Saluran Gembong; 

 
q. Saluran Gembong Sawah; 
 

r. Saluran Sidodadi-Simolawang; 
 

s. Saluran Simolawang; 
 

t. Saluran Donorejo; 
 
u. Saluran Sidotopo Wetan; 

 
v. Saluran Tambak Jati; 

 
w. Saluran Tambaksari; 
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x. Saluran Tambaksari Selatan; 
 

y. Saluran Dharma Rakyat; 
 

z. Saluran Grahadi; 
 

aa. Saluran Pemuda; 

 
bb. Saluran Embong Sawo Barat; 

 
cc. Saluran Embong Ploso Barat; 

   
dd. Saluran Keputran; 
 

ee. Saluran Kartini; 
 

ff. Saluran Sriwijaya; 
 

gg. Saluran Sambas; 
 
hh. Saluran Jenggolo; 

 
ii. Saluran Untung Suropati; 

 
jj. Saluran Ir. Anwari;  

 
kk. Saluran Kupang Panjaan; 
 

ll. Saluran RRI; 
 

mm. Saluran Embong Tanjung Timur; 
 

nn. Saluran Embong Kenongo Timur; dan 
 
oo. Saluran Tepi Dinoyo. 

 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 
revitalisasi dan pembangunan jaringan 

drainase menuju ke jaringan drainase 
sekunder dan drainase primer. 

 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  

 
a. Sub UP VI-B Blok VI-B1; dan 

 
b. Sub UP VI-C Blok VI-C2.  
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(6) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 150  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat 

(1) huruf f meliputi: 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis 
domestik melalui pengelolaan grey water 
dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman dan rumah susun, 

serta puskesmas. 
 

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 151  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

144 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 

b. jaringan evakuasi bencana.  
 
(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 
meliputi: 

 
1. Sub UP VI-A Blok VI-A3, Blok VI-A4, 

Blok VI-B5, dan Blok VI-A7; 

 
2. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, 

Blok VI-B5, Blok VI-B7, dan Blok VI-
B9; 

 
3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-

C4; 

 
4. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5, 
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Blok VI-D7, Blok VI-D11, dan Blok VI-

D12; dan 

5. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2,
Blok VI-E4, dan Blok VI-E6.

b. rute pengangkutan melalui:

1. Jalan Pegirian;

2. Jalan Kapasan;

3. Jalan Simokerto;

4. Jalan Kenjeran;

5. Jalan Sidotopo Wetan;

6. Jalan Jembatan Pogot Jaya;

7. Jalan Gembong;

8. Jalan Pecindilan;

9. Jalan Kalianyar;

10. Jalan Ngaglik;

11. Jalan Kapas Krampung;

12. Jalan Jagalan;

13. Jalan Johar;

14. Jalan Sulung;

15. Jalan Pasar Besar;

16. Jalan Tembaan;

17. Jalan Raya Dupak;

18. Jalan Demak;

19. Jalan Peneleh;

20. Jalan RP Soenario Gondokusumo;

21. Jalan Semarang;

22. Jalan Raden Saleh;

23. Jalan Bubutan;
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24. Jalan Genteng Kali; 

 
25. Jalan Simpang Dukuh; 

 
26. Jalan Praban; 

 
27. Jalan Ambengan; 

 

28. Jalan Kusuma Bangsa; 
 

29. Jalan Kranggan; 
 

30. Jalan Kalibutuh; 
 

31. Jalan Tembok Sayuran I; 

 
32. Jalan Tidar; 

 
33. Jalan Blauran; 

 
34. Jalan Embong Malang; 

 

35. Jalan Basuki Rahmat; 
 

36. Jalan Urip Sumoharjo; 
 

37. Jalan Pandegiling; 
 

38. Jalan Keputeran; 

 
39. Jalan Kayun; 

 
40. Jalan Pemuda; 

 
41. Jalan Gubeng Pojok; 

 

42. Jalan Prof. Dr. Moestopo; 
 

43. Jalan Raya Dinoyo; 
 

44. Jalan Darmokali; 
 

45. Jalan Raya Darmo; 

 
46. Jalan Bintoro; 

 
47. Jalan Kapuas; 

 
48. Jalan Diponegoro; 

 

49. Jalan Kedungdoro; 
 

50. Jalan Kedungsari; dan 
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51. Jalan Mawar. 

 
c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 
masih memiliki lahan cukup; 

  
d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 
e. pengembangan TPS dan rute 

pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

lebih lanjut pada ketentuan khusus. 
 

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan.  

 
 

Paragraf 5 
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

 

Pasal 152  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf d pada UP VI Tunjungan berupa 
pengembangan dan penataan kawasan 
berada di Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-

D2, Blok VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok 
VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, 

Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12. 
 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. penataan kawasan perdagangan dan jasa 

skala internasional/nasional meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; dan 

 

2. pengembangan fasilitas pendukung. 
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b. pengembangan RTH meliputi: 

 
1. pengembangan taman untuk ruang 

publik; dan 
 

2. pengembangan jalur hijau.  
 
c. penataan koridor jalan (AMC) meliputi: 

 
1. penataan intensitas bangunan di 

sekitar jalur AMC; 
 

2. pengembangan jalur pejalan kaki 
prioritas di sepanjang koridor AMC; 

 

3. pengembangan halte/stasiun pada titik-
titik yang telah ditentukan; dan 

 
4. penataan wajah bangunan dan 

pelengkap jalan. 
 
d. penataan kawasan perumahan meliputi: 

 
1. peningkatan kualitas lingkungan 

perumahan dengan partisipasi 
masyarakat; 

 
2. pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung perumahan; dan 

  
3. pengembangan aksesibilitas yang 

menghubungkan perkampungan 
dengan AMC. 

 
e. penataan kawasan cagar budaya meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 

 
2. pemeliharaan bangunan cagar budaya; 

 
3. mempertahankan keaslian tampilan 

bangunan; dan 

 
4. mengendalikan perubahan fungsi 

bangunan dan kegiatan. 
 

 
(3) Rencana penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta tercantum dalam Lampiran VI.5 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 153  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 
UP VI Tunjungan merupakan upaya untuk 

mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 
dalam bentuk program dan pentahapan 

pembangunan pada setiap UP dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 

  
b. indikasi program dan pentahapan 

pembangunan. 
 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a.  program perwujudan rencana pola ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 
 

c. program perwjudan penetapan Sub UP 
yang diprioritaskan penanganannya. 

 
(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 
d. sumber pendanaan; dan 

 
e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VI 

Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran VI.6 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Ketujuh 

UP VII Wonokromo 
Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 154  
 

(1) Wilayah perencanaan UP VII Wonokromo 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf g meliputi seluruh Kecamatan Sawahan 

dan Kecamatan Wonokromo dengan luas 
1.544,83 (seribu lima ratus empat puluh 

empat koma delapan tiga) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 
Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP VII-A terdiri dari Blok VII-A1, Blok 

VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 
 

b. Sub UP VII-B terdiri dari Blok VII-B1 dan 

Blok VII-B2; 
 

c. Sub UP VII-C terdiri dari Blok VII-C1, Blok 
VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;  

 
d. Sub UP VII-D terdiri dari Blok VII-D1, Blok 

VII-D2, dan Blok VII-D3; dan 

 
e. Sub UP VII-E terdiri dari Blok VII-E1, Blok 

VII-E2, dan Blok VII-E3. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 
Sub UP dan Blok pada UP VII Wonokromo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran VII.1 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 2 
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 

Pasal 155  
 

Tujuan penataan UP VII Wonokromo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a adalah mewujudkan pengembangan 
kawasan sebagai pusat kegiatan permukiman, 
perdagangan dan jasa, serta kawasan 

pertahanan keamanan yang bersinergi dengan 
pengembangan sistem transportasi perkotaan 

dan kegiatan wisata. 
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Pasal 156  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP VII 

Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 
 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
 

a. pemantapan fungsi lindung dengan 

strategi: 
 

1. mengendalikan dan memantapkan 
fungsi sempadan sungai sebagai 

kawasan konservasi dan penunjang 
pariwisata; 

 

2. mengendalikan dan memantapkan 
fungsi sempadan rel kereta api sebagai 

ruang terbuka hijau;  
  

3. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 
RTH atau jaringan prasarana; 

 
4. mempertahankan dan mengembangkan 

RTH publik dan privat;  
 

5. mempertahankan bentuk fisik pada 
bangunan cagar budaya; dan 

   

6. mengendalikan kawasan rawan 
bencana. 

 
b. pengembangan fungsi budi daya dengan 

strategi: 
 

1. mengembangkan perumahan vertikal 

dengan konsep hunian berimbang 
untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat; 
 

2. meningkatkan kualitas lingkungan 
kawasan perumahan formal dan 
informal; 

 
3. menata kegiatan perdagangan dan jasa 

yang mengakomodasi pedagang kaki 
lima (sektor informal); 
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4. mengembangkan dan merevitalisasi 

pasar tradisional; 
 

5. mengembangkan sarana pelayanan 
umum sesuai dengan kebutuhan dan 

meningkatkan kualitas sarana 
pelayanan umum eksisting; 

 

6. mempertahankan keberadaan industri 
rumah tangga;  

 
7. memantapkan fungsi zona peruntukan 

khusus yang berupa kawasan 
pertahanan keamanan serta kawasan 
instalasi utilitas; dan 

 
8. memantapkan dan mengembangkan 

fungsi kawasan pariwisata. 
 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 
aksesibilitas kawasan dengan strategi:  

 
1. mengembangkan sistem jaringan jalan 

yang terintegrasi dan berhierarki;  

 
2. memantapkan fungsi dan status jalan; 

 
3. meningkatkan kapasitas dan kualitas 

jalan; 
 
4. mengembangkan jalur dan sistem 

transportasi AMC beserta fasilitas 
penunjangnya yang terintegrasi dengan 

sistem transportasi kota lainnya; 
 

5. mengembangkan sarana pendukung 
transportasi pada zona fasilitas umum 
dan perdagangan jasa; 

 
6. mengembangkan prasarana pejalan 

kaki; dan 
 

7. mengembangkan sistem manajemen 
transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan 

energi/kelistrikan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan strategi: 
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1. mengembangkan dan menyediakan 

tenaga listrik yang memenuhi standar 
mutu dan keandalan yang berlaku; 

 
2. meningkatkan distribusi jaringan listrik 

ke perumahan;  
 
3. mempertahankan dan mengembangkan 

jaringan gas di kawasan perdagangan 
jasa dan perumahan; dan 

 
4. mengembangkan sumber energi 

alternatif. 
 

c. peningkatan pelayanan jaringan 

telekomunikasi secara optimal kepada 
masyarakat dengan strategi: 

 
1. mendukung peningkatan pelayanan 

telekomunikasi dan informasi; dan 
 
2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi melalui penggunaan 
menara telekomunikasi secara bersama. 

 
d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 
penyediaan air minum; 

 
e. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu atau terintegrasi dengan 
strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; dan 

 
2. mengembangkan sistem drainase yang 

terpadu untuk mengurangi genangan. 
 

f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah 
untuk mendukung lingkungan hidup sehat 
berupa pengembangan pengelolaan limbah 

domestik melalui penyediaan IPAL. 
 

g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana 
lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman dengan 
strategi: 
 

1. mengembangkan dan mengoptimalkan 
sistem persampahan dan penyediaan 

lahan bagi TPS;  
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2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri 
dengan metode 3R; dan 

 
3. mengembangkan jalur dan ruang 

evakuasi bencana kebakaran dan 
banjir. 

 

Paragraf 3 
Rencana Pola Ruang 

 
Pasal 157  

 
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VII 

Wonokromo, meliputi: 
 

a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 
(2) Rencana pola ruang UP VII Wonokromo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran VII.2 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 158  

 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. rencana zona perlindungan setempat (PS); 

dan 
 

b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 159  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 
huruf a dengan luas 14,41 (empat belas koma 
empat satu) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); 

 
b. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4); dan 
 
c. rencana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5). 
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(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dengan luas 6,61 (enam koma enam satu) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VII-C Blok VII-C3 dan Blok VII-C4; 
 
b. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; 

dan 
 

c. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2. 
 

(3) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) 

hektar berada di Sub UP VII-B Blok VII-B1. 
 

(4) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dengan luas 7,54 (tujuh koma lima 
empat) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1; 
 

b. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 

 
c. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 

Blok VII-E3. 

 

(5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik. 
 

Pasal 160  
 

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 
huruf b dengan luas 106,66 (seratus enam 

koma enam enam) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1); 

 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 40,03 (empat puluh koma nol 

tiga) hektar meliputi: 
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a. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 

 
b. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 

Blok VII-C3, dan Blok VII-C4; 
 

c. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 

 

d. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3; 

 
(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa jalur hijau koridor jalan dengan luas 
5,20 (lima koma dua nol) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 

Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 
 

b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 
 
c. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C4; 

 
d. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan 

 
e. Sub UP VII-E Blok VII-E2. 

 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas 61,43 (enam puluh satu koma 
empat tiga) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VII-A Blok VII-A4; 

 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 
 

c. Sub UP VII-C Blok VII-C4; 
 

d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 

 
e. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2. 

 

Pasal 161  
 

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 
 

b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 
 

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

 
e. rencana zona industri (I); dan 

 
f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 
Pasal 162  

 

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dengan 

luas 659,42 (enam ratus lima puluh sembilan 
koma empat dua) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); dan 

 
b. rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3). 
 

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan luas 655,22 (enam ratus 

lima puluh lima koma dua dua) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 

Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 
 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 

 
c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 

Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;  
 

d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 
 

e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat 
koma dua nol) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VII-B Blok VII-B1; dan 

 
b. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C2. 

 
Pasal 163  

 

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 

huruf b dengan luas 270,26 (dua ratus tujuh 
puluh koma dua enam) meliputi: 
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a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 
160,80 (seratus enam puluh koma delapan 

nol) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 
Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 

b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 
 

c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 
Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;  

 
d. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan 
 

e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 

 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 
109,46 (seratus sembilan koma empat enam) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 
Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 
 

c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, dan 
Blok VII-C3;  

 
d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 

dan Blok VII-D3; dan 
 
e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 

Blok VII-E3. 
 

Pasal 164  
 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 huruf c berupa 
rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) dengan luas 13,96 (tiga belas koma 
sembilan enam) hektar. 
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(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 

(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 

Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 
 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 

 
c. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C4;  

 
d. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; 

dan 
 
e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 

Blok VII-E3. 
 

Pasal 165  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 
huruf d dengan luas 87,40 (delapan puluh 

tujuh koma empat nol) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1); 

 
b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 
 

d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
olahraga (SPU-4); 

 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  

 
f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6); dan 
 
g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 35,77 (tiga 
puluh lima koma tujuh tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. pendidikan tinggi meliputi: 

 
1. Sub UP VII-A Blok VII-A3; 
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2. Sub UP VII-B Blok VII-B2; 

 
3. Sub UP VII-D Blok VII-D2; dan 

 
4. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-

E3. 
 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 
 

1. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 
Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 
2. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-

B2; 

 
3. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 

dan Blok VII-C3; 
 

4. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 

 

5. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, 
dan Blok VII-E3. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,93 
(sepuluh koma sembilan tiga) hektar meliputi: 

 
a. terminal tipe C di Kecamatan Wonokromo 

berada di Sub UP VII-C Blok VII-C3;  
 

b. stasiun di Kecamatan Wonokromo berada 
di Sub UP VII-E Blok VII-E2;  
 

c. depo AMC di Kecamatan Wonokromo 
berada di Sub UP VII-C Blok VII-C3; dan  

 
d. park and ride Mayjend Sungkono berada di 

Sub UP VII-B Blok VII-B2. 
 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dengan luas 28,46 (dua 

puluh delapan koma empat enam) hektar 
meliputi: 

 
a. rumah sakit meliputi: 

 
1. Sub UP VII-C Blok VII-C2 dan Blok VII-

C3;  

 
2. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan 
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3. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-
E3. 

 
b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP VII-A Blok VII-A2; 

 
2. Sub UP VII-B Blok VII-B1; 

 
3. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-

C3;  
 
4. Sub UP VII-D Blok VII-D2; 

 
5. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-

E2. 
 

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas 0,81 (nol koma 

delapan satu) hektar berada di Sub UP VII-C 
Blok VII-C1. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,24 (nol 
koma dua empat) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VII-B Blok VII-B2; 

 
b. Sub UP VII-D Blok VII-D2 dan Blok VII-D3; 

dan 
 

c. Sub UP VII-E Blok VII-E2. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,82 (enam 

koma delapan dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, 

Blok VII-A3, dan Blok VII-A4; 
 

b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 
 

c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, dan 
Blok VII-C3;  

 

d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, 
dan Blok VII-D3; dan 
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e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan 

Blok VII-E3. 
 

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h dengan luas 4,37 (empat 
koma tiga tujuh) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan 
Blok VII-A4; 

 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2; 

 
c. Sub UP VII-C Blok VII-C1; 

 

d. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D2; 
dan 

 
e. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2. 

 
Pasal 166  

 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 huruf e berupa 

rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 
luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1 dan Blok VII-A4; 
dan 

 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B1. 

 

Pasal 167  
 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 

huruf f dengan luas 129,24 (seratus dua 
puluh sembilan koma dua empat) hektar 
meliputi: 

 
a. rencana sub zona pertahanan dan 

keamanan (KH-1); dan 
 

b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5). 
 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 

(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas 110,50 (seratus sepuluh 

koma lima nol) hektar meliputi: 
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a. Sub UP VII-A Blok VII-A4; 

 
b. Sub UP VII-B Blok VII-B2;  

 
c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 

Blok VII-C3, dan Blok VII-C4; dan 
 

d. Sub UP VII-E Blok VII-E2 dan Blok VII-E3. 

 
(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan luas 18,74 (delapan belas koma tujuh 

empat) hektar meliputi: 
 
a. Sub UP VII-B Blok VII-B2;  

 
b. Sub UP VII-C Blok VII-C4; dan 

 
c. Sub UP VII-D Blok VII-D3.  

  
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 168  

 
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 
UP VII Wonokromo meliputi: 

 

a. rencana pengembangan jaringan 
pergerakan;  

 
b. rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan;  
 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  
 

d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 
e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 

f. rencana pengembangan jaringan air 
limbah; dan 

 
g. rencana pengembangan jaringan 

prasarana lainnya.  
 
(2) Rencana jaringan prasarana UP VII 

Wonokromo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum 

dalam Lampiran VII.3 merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 169  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi 

darat. 
 
(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 
c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem jaringan perkeretaapian; 

 
e. sistem jaringan angkutan sungai dan 

penyebrangan; dan 
 
f. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 
 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 

 
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 
VII.4 merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 
rencana prioritas pengembangan jaringan 

pejalan kaki meliputi: 
 

a. Jalan Mayjend Sungkono; 
 
b. Jalan Indragiri; 

 
c. Jalan Dr. Soetomo; 

 
d. Jalan Adityawarman; 

 
e. Jalan Bumiarjo;  
 

f. Jalan Raya Darmo; 
 

g. Jalan Joyoboyo; 
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h. Jalan Diponegoro; 

 
i. Jalan Ahmad Yani; 

 
j. Jalan Hayam Wuruk; 

 
k. Jalan Adityawarman; 
 

l. Jalan Jagir Wonokromo;  
 

m. Jalan Stasiun Wonokromo;  
 

n. Jalan Wonokromo; 
 
o. Jalan Pasar Kembang; 

 
p. Jalan Kedungdoro; 

 
q. Jalan Arjuno; 

 
r. Jalan Tidar; 
 

s. Jalan Kranggan; 
 

t. Jalan Blauran; 
 

u. Jalan Banyu Urip; dan 
 
v. Jalan Raya Ngagel. 

 
(6) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

 
a. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum yang sudah ada 

dengan  pengembangan rute angkutan.  
 

b. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 

  

1. rute Dukuh Kupang - Sawahan; dan 
 
2. rute Dukuh Kupang - Tegalsari. 

 
c. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi: 

 
1. rute Benowo - Pandegiling; 
 

2. rute Lakarsantri - Taman Bungkul;  
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3. rute Warugunung - terminal intermoda 

Joyoboyo; 
 

4. rute terminal Purabaya - terminal 
intermoda Joyoboyo; 

 
5. rute SIER - terminal intermoda 

Joyoboyo; 

 
6. rute Gununganyar - Pandegiling; 

 
7. rute Kenjeran - terminal intermoda 

Joyoboyo; dan 
 
8. rute Suramadu - Taman Bungkul. 

 
d. pengembangan angkutan bus melintasi 

ruas Jalan Ahmad Yani - Jalan 
Wonokromo - Jalan Joyoboyo- Jalan Raya 

Darmo.  
 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur 
kereta api umum meliputi: 

 
a. jalur kereta api yang sudah ada meliputi: 

 
1. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 

(Wonokromo) – Jombang – Kertosono – 
Nganjuk – Madiun – Solo; 

 
2. Jalur timur: Surabaya (Semut) –

Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil –
pasuruan – Probolinggo – Jember –

Banyuwangi; dan 
  

3. Jalur lingkar Surabaya (Semut)–
Surabaya (Gubeng)–Surabaya 

(Wonokromo)–Sidoarjo–Bangil–Lawang–
Malang–Blitar–Tulungagung–Kediri–
Kertosono–Surabaya. 

 
b. rencana jaringan kereta api antar kota 

berupa pembangunan jalur ganda 
meliputi: 

 
1. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - 

Bangil – Pasuruan – Probolinggo – 
Jember – Banyuwangi; 
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2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Jombang – 
Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; 

 
3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) 

– Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - 
Bangil– Lawang – Malang – Blitar – 
Tulungagung – Kediri – Kertosono – 

Surabaya; dan 
 

4. Gubeng – Juanda. 
 

c. pembangunan jalur AMC pada ruas Jalan 
Raya Darmo; dan 

   

d. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – 
Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 

Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 
Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya 

Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan. 
 
(8) Sistem jaringan angkutan sungai dan 

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e berupa pengembangan 

angkutan sungai yang mendukung kawasan 
wisata Sungai Kalimas. 

 
(9) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: 

 
a. terminal yang sudah ada berupa terminal 

tipe C Joyoboyo; 
 

b. stasiun yang sudah ada berupa Stasiun 
Wonokromo; 

 

c. rencana stasiun AMC meliputi: 
 

1. Joyoboyo Intermoda; 
 

2. Adityawarman; 
 

3. Mayjen Sungkono;  

 
4. Indragiri; 

 
5. Wonokromo; 

 
6. Joyoboyo Intermoda; 

 

7. Kebun Binatang; dan  
 

8. Taman Bungkul. 
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d. rencana halte meliputi: 

 
1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 

yang sudah ada meliputi: 
 

a) Jalan Ahmad Yani; 
 
b) Jalan Raya Darmo; 

 
c) Jalan Diponegoro;  

 
d) Jalan Mayjend Sungkono; dan 

 
e) Jalan Ngagel Jaya Selatan. 

 

2. rencana halte meliputi: 
 

a) sepanjang rute angkutan umum dan 
bus; 

 
b) pada jalur pejalan kaki; dan 
 

c) pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 

 
e. rencana sistem parkir terdiri atas: 

 
1. park and ride meliputi Jalan Mayjend 

Sungkono dan Jalan Adityawarman; 
dan 

 

2. pengaturan parkir di dalam persil.  
 

(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami 

perubahan dan/atau perkembangan sesuai 
hasil kajian teknis. 

 

Pasal 170  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b meliputi: 
 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 
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(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 
dengan infrastruktur pendukung berupa 

gardu induk berada di Sub UP VII-E Blok VII-
E2. 

 
(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang 
melalui Sub UP VII-B Blok VII-B1. 

 
(4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di 

seluruh wilayah. 
 

(5) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berupa jaringan perpipaan gas bumi, terdiri 
dari: 
 

b. jaringan perpipaan yang telah terbangun 
di sepanjang koridor jalan meliputi: 

 
1. Jalan Blauran; 

 
2. Jalan Kranggan; 

 

3. Jalan Tidar; 
 

4. Jalan Banyu Urip; 
 

5. Jalan Diponegoro; 
 

6. Jalan Kutai; 

 
7. Jalan Darmokali; 

 
8. Jalan Raya Ngagel; 

 
9. Jalan Bung Tomo; 

 

10. Jalan Ratna 
 

11. Jalan Bengawan; dan 
 

12. Jalan Ngagel Jaya Selatan. 
 

c. jaringan perpipaan baru di seluruh 

wilayah UP yang pengembangannya 
diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai 

ketentuan teknis dan peraturan 
perundang-undangan. 
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(6) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 171  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c meliputi: 
 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 

 
(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jaringan kabel telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh wilayah. 

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa lokasi menara telekomunikasi 

eksisting dan pengembangan sesuai dengan 
ketentuan penataan. 

 

(4) Ketentuan penataan lokasi menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  

 
Pasal 172  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 

(1) huruf d meliputi: 
 

a. sumber air minum; dan 
 
b. jaringan perpipaan. 

 
(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan hasil 
pengolahan yang berasal dari Instalasi 

Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.  
 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan 
pipa unit distribusi, transmisi air baku, 

instalasi produksi, dan pengolahan air 
minum mandiri berada di seluruh wilayah. 
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(4) Rencana pengembangan jaringan air minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 173  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 

(1) huruf e meliputi: 
 

a. jaringan drainase primer; 
 
b. jaringan drainase sekunder; 

 
c. jaringan drainase tersier; dan  

 
d. pengembangan rumah pompa. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. Saluran Darmo; 

 
b. Saluran Kali Sumo;  

 
c. Saluran Greges; 
 

d. Saluran Wonorejo;  
 

e. Saluran Gunungsari Balong; dan  
 

f. Saluran Gunungsari. 
 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Ciliwung; 
 

b. Saluran Brawijaya; 
 
c. Saluran Hayam Wuruk; 

 
d. Saluran Petemon V; 

 
e. Saluran Pacuan Kuda; 

 
f. Saluran Petemon Sidomulyo; 
 

g. Saluran Kedung Anyar; 
 

h. Saluran Ahmad Yani; 
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i. Saluran Wonokromo; 

 
j. Saluran Cabang Wonokromo;  

 
k. Saluran Wonocolo; 

 
l. Saluran Gunungsari; 
 

m. Saluran Putat Jaya; 
 

n. Saluran Simo Gunung; 
 

o. Saluran Genie Pelajar; 
 
p. Saluran Mayjend Sungkono; 

 
q. Saluran Progo; 

 
r. Saluran Karang Rejo; dan 

 
s. Saluran Darmo. 

 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
drainase menuju ke jaringan drainase 

sekunder dan drainase primer. 
 

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  
 

a. Sub UP VII-A Blok VII-A1; 
 

b. Sub UP VII-C Blok VII-C2 dan Blok VII-C4;  
 
c. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; 

dan 
 

d. Sub UP VII-E Blok VII-E2. 
 

(6) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 174  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 

(1) huruf f meliputi: 
 



219 

 

 

a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis 

domestik melalui pengelolaan grey water 
dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman,  rumah susun, 

rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran. 
 
(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 175  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

168 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 
meliputi: 
 

1. Sub UP VII-A Blok VII-A2 dan Blok VII-
A3; 

 
2. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-

B2; 
 

3. Sub UP VII-C Blok VII-C4; 

 
4. Sub UP VII-D Blok VII-D2 dan Blok VII-

D3; dan 
 

5. Sub UP VII-D Blok VII-E1, Blok VII-E2, 
dan Blok VII-E3. 

 

b. rute pengangkutan melalui: 
 

1. Jalan Kranggan; 
 

2. Jalan Kalibutuh; 
 

3. Jalan Arjuno; 

 
4. Jalan Merapi; 
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5. Jalan Kawi; 
 

6. Jalan Bukit Barisan; 
 

7. Jalan Tidar; 
 

8. Jalan Pacuan Kuda; 

 
9. Jalan Petemon Sidomulyo IV; 

 
10. Jalan Simo Kwagean; 

 
11. Jalan Banyuurip; 

 

12. Jalan Simo Gunung Kramat Timur; 
 

13. Jalan Blauran; 
 

14. Jalan Kedungdoro; 
 

15. Jalan Pasar Kembang; 

 
16. Jalan Diponegoro; 

 
17. Jalan Dr. Soetomo; 

 
18. Jalan Kembang Kuning; 

 

19. Jalan Pakis Sidokumpul; 
 

20. Jalan Kutai; 
 

21. Jalan Adityawarman; 
 

22. Jalan Mayjend Sungkono; 

 
23. Jalan Bintang Diponggo; 

 
24. Jalan Dukuh Kupang; 

 
25. Jalan Brawijaya; 

 

26. Jalan Raya Darmo; 
 

27. Jalan Wonokromo; 
 

28. Jalan Marmoyo; 
 

29. Jalan Darmokali; 

 
30. Jalan Panglima Besar Sudirman; 

 
31. Jalan Raya Gunungsari; 
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32. Jalan Ahmad Yani; 
 

33. Jalan Bendul Merisi; 
 

34. Jalan Jagir Sidosermo XII; 
 

35. Jalan Sidosermo Dalem; 

 
36. Jalan Sidosermo IV; 

 
37. Jalan Jagir Sidosermo IV; 

 
38. Jalan Jagir Wonokromo; 

 

39. Jalan Bung Tomo; 
 

40. Jalan Ngagel Jaya Selatan; 
 

41. Jalan Ngagel Rejo; dan 
 

42. Jalan Ngagel Rejo Kidul. 

 
c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle) pada TPS eksisting yang 
masih memiliki lahan cukup; 

 
d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 
e. pengembangan TPS dan rute 

pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

lebih lanjut pada ketentuan khusus. 
 

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan.  
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Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 176  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf d pada UP VII Wonokromo berupa 

pengembangan dan penataan kawasan berada 
di Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, 

Blok VII-C3, dan Blok VII-C4. 
 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. penataan perumahan, infrastruktur, dan 

fasilitas umum meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan tata 
bangunan; 

 

2. penataan sistem jaringan pendukung 
perumahan (drainase, air minum dan 

sistem persampahan); dan 
 

3. pengembangan fasilitas pendukung 
perumahan.  

 

b. mendukung pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa meliputi: 

 
1. penataan intensitas dan tata bangunan; 

dan 
 
2. mendukung pengembangan fasilitas 

pendukung perdagangan. 
 

c. perlindungan fungsi sub zona pertahanan 
dan keamanan berupa pemberian radius 

aman bagi kegiatan militer; 
 

d. pengembangan RTH meliputi: 

 
1. pengembangan taman untuk ruang 

publik;  
 

2. pengembangan jalur hijau; dan 
 
3. penguatan fungsi hutan kota sebagai 

fungsi ekologi dan pendukung kegiatan 
wisata. 
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e. penguatan Kebun Binatang Surabaya 

sebagai identitas kawasan meliputi: 
 

1. pengembangan wisata dan penataan 
kawasan sekitar Kebun Binatang 

Surabaya; dan 
 
2. penataan PKL sebagai pendukung 

kawasan wisata. 
 

f. pemanfaatan pada kawasan atau 
lingkungan, bangunan dan/ atau situs 

cagar budaya mengikuti ketentuan atau 
peraturan cagar budaya dan/atau 
mendapatkan rekomendasi dari tim cagar 

budaya; 
 

g. pengembangan jaringan transportasi 
kawasan meliputi: 

 
1. pengembangan jaringan jalan yang 

terintergrasi dan berhierarki; dan 

 
2. pengembangan jalur dan sistem 

transportasi angkutan massal cepat 
beserta fasilitas penunjangnya yang 

terintegrasi dengan sistem transportasi 
kota lainnya. 

 

(3) Rencana penetapan Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta tercantum dalam Lampiran VII.5 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 
Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 177  

 
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada 

UP VII Wonokromo merupakan upaya untuk 
mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 

dalam bentuk program dan pentahapan 
pembangunan pada setiap UP dalam jangka 

waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 
akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 

 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 
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(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. program perwujudan rencana pola ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 
 

c. program perwjudan penetapan Sub UP 
yang diprioritaskan penanganannya. 

 
(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 
d. sumber pendanaan; dan 

 
e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VII 

Wonokromo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.6 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

 
Bagian Kedelapan 

UP VIII Dukuh Pakis 
 

Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 178  
 

(1) Wilayah perencanaan UP VIII Dukuh Pakis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf h meliputi seluruh Kecamatan Dukuh 

Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal dengan 
luas 1.984,32 (seribu sembilan ratus delapan 

puluh empat koma tiga dua) hektar. 
 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan 
blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-A terdiri dari Blok VIII-A1, 

Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3; 
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b. Sub UP VIII-B terdiri dari Blok VIII-B1, 

Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, 
Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, 

dan Blok VIII-B8; 
 

c. Sub UP VIII-C terdiri dari Blok VIII-C1, 
Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan 

 

d. Sub UP VIII-D terdiri dari Blok VIII-D1, 
Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, 

dan Blok VIII-D5. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 
Sub UP dan Blok pada UP VIII Dukuh Pakis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran VIII.1 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 2 
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 

Pasal 179  
 

Tujuan Penataan UP VIII Dukuh Pakis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a adalah mewujudkan pengembangan 
kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, 
permukiman, industri, dan kawasan khusus 

pertahanan dan keamanan dengan skala 
pelayanan kota. 

 
Pasal 180  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP 

VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 
 

a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana. 
 
(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 

 
a. pemantapan fungsi lindung dalam 

mendukung keberlanjutan permukiman 
dan perdagangan jasa dengan strategi: 

 

1. mengendalikan dan memantapkan 
fungsi sempadan sungai sebagai 

kawasan konservasi; 
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2. mengendalikan dan memantapkan 

fungsi sempadan rel kereta api sebagai 
jalur hijau; 

 
3. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan SUTT/SUTET untuk 
RTH atau jaringan prasarana; 
 

4. mempertahankan dan mengembangkan 
RTH publik dan privat;  

 
5. mempertahankan bentuk fisik pada 

bangunan cagar budaya; dan 
 
6. mengendalikan kawasan rawan 

bencana kebakaran dan banjir. 
 

b. pemantapan fungsi budi daya dalam 
mendukung perkembangan kawasan 

permukiman dan perdagangan jasa dengan 
strategi: 

 

1. mengembangkan perumahan baru 
dengan konsep hunian berimbang 

untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat; 

 
2. meningkatkan kualitas lingkungan 

kawasan perumahan; 

 
3. mengembangkan perdagangan dan jasa 

dengan pengaturan intensitas dan tata 
bangunan; 

 
4. mengembangkan sarana pelayanan 

umum sesuai dengan kebutuhan serta 

meningkatkan kualitas sarana 
pelayanan umum eksisting; 

 
5. mengembangkan kawasan penyangga 

(buffer zone) antara perkampungan dan 
kawasan peruntukan industri;  

 
6. mengendalikan perkembangan industri;  
 

7. memantapkan fungsi kawasan 
pertahanan dan keamanan; dan 

 
8. memantapkan dan mengembangkan 

fungsi kawasan pariwisata. 
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(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan yang 

mendukung peningkatan pelayanan dan 
aksesibilitas dengan strategi:  

 

1. mengembangkan sistem jaringan jalan 
tembus yang terintegrasi dan 

berhierarki;  
2. memantapkan fungsi dan status jalan; 

 
3. meningkatkan kapasitas dan kualitas 

perkerasan jalan; 

 
4. mengembangkan jalur dan sistem 

transportasi AMC beserta fasilitas 
penunjangnya yang terintegrasi dengan 

sistem transportasi kota lainnya; 
 
5. mengembangkan prasarana pejalan 

kaki;  
 

6. mengembangkan sarana pendukung 
transpotasi pada zona fasilitas umum 

dan perdagangan jasa; dan 
 
7. mengembangkan sistem manajemen 

transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan energi 

listrik dan gas untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan strategi: 

 

1. mengembangkan dan menyediakan 
tenaga listrik yang memenuhi standar 

mutu dan keandalan yang berlaku; 
 

2. mempertahankan dan mengembangkan 
jaringan gas di kawasan industri, 
perdagangan jasa, dan perumahan; dan 

 
3. mengembangkan sumber energi 

alternatif. 
 

c. peningkatan ketersediaan jaringan 
telekomunikasi secara optimal kepada 
masyarakat dengan strategi: 

 
1. mendukung peningkatan pelayanan 

telekomunikasi dan informasi; dan 
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2. mengendalikan pertumbuhan menara 

telekomunikasi melalui penggunaan 
menara telekomunikasi secara bersama. 

 
d. peningkatan pelayanan air minum dengan 

strategi meningkatkan jaringan air minum 
berupa rencana kebutuhan dan sistem 
penyediaan air minum; 

 
e. peningkatan pelayanan jaringan drainase 

yang terpadu atau terintegrasi dengan 
strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; dan 

 
2. mengembangkan sistem drainase yang 

terpadu untuk mengurangi genangan. 
 

f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah 
untuk mendukung lingkungan hidup sehat 
dengan strategi:  

 
1. mempertahankan dan mengembangkan 

IPAL untuk kegiatan industri; dan 
 

2. mengembangkan pengelolaan limbah 
domestik melalui penyediaan IPAL. 

 

g. peningkatan pelayanan prasarana lainnya 
untuk mendukung terciptanya lingkungan 

yang sehat dan aman dengan strategi: 
 

1. mengembangkan dan mengoptimalkan 
sistem persampahan dan penyediaan 
lahan bagi TPS;  

 
2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri 
dengan metode 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle); dan 

 

3. mengembangkan jalur dan ruang 
evakuasi bencana kebakaran dan 
banjir. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 181  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VIII 
Dukuh Pakis meliputi: 
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a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 

(2) Rencana pola ruang UP VIII Dukuh Pakis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran VIII.2 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 182  

 
Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perlindungan setempat (PS); 

dan 
 

b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 
 

Pasal 183  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 
huruf a dengan luas 10,36 (sepuluh koma tiga 

enam) hektar meliputi: 
 
a. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4); dan 
 

b. rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan luas 6,49 (enam koma empat 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A3; 

 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, 

Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B7;  

 
c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, 

dan Blok VIII-C3; dan 
 

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
dan Blok VIII-D3. 
 

(3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 
(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dengan luas 3,87 (tiga koma delapan 
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tujuh) hektar berada di Sub UP VIII-A Blok 

VIII-A1. 
 

(4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik.  
 

Pasal 184   

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 
huruf b dengan luas 235,16 (dua ratus tiga 

puluh lima koma satu enam) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 
(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-

1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 187,61 (seratus delapan puluh 

tujuh koma enam satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok VIII-
A3; 

 

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 
Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, 

Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; 
 

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, 
dan Blok VIII-C3; dan 

 

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-

D5. 
 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa jalur hijau jalan dengan luas 33,22 

(tiga puluh tiga koma dua dua) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, 

dan Blok VIII-A3; 
 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 

Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, 
Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; 
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c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, 

dan Blok VIII-C3; dan 
 

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D5. 

 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas 14,34 (empat belas koma tiga 
empat)  hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, 

Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, 
Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; dan 

 

b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, 
dan Blok VIII-D5. 

 
Pasal 185  

 
Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 
c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU); 
 

e. rencana zona industri (I); dan 
 

f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 
 

Pasal 186  

 
(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 185 huruf a dengan 
luas 791,22 (tujuh ratus sembilan puluh satu 

koma dua dua) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2); 
 

b. rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3); dan 

 
c. rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan luas 293,48 (dua ratus 
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sembilan puluh tiga koma empat delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, 
dan Blok VIII-A3; 

 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, 

Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B7, 

dan Blok VIII-B8; 
 

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-
C2; dan 

 
d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, 

Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 134,83 (seratus 

tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar 
meliputi: 

 

a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 
Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B6, 

Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; 
 

b. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-
C3; dan 

 

c. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, 
Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5. 

 
(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dengan luas 362,91 (tiga 
ratus enam puluh dua koma sembilan satu) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 
Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-

B8; 
 
b. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-

C3; dan 
 

c. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
dan Blok VIII-D3.  

 
Pasal 187  

 

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 

huruf b dengan luas 332,95 (tiga ratus tiga 
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puluh dua koma sembilan lima) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5); dan 

 
b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 

238,74 (dua ratus tiga puluh delapan koma 
tujuh empat) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, 
dan Blok VIII-A3; 

 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 

Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, 
Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-
B8; 

 
c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, 

dan Blok VIII-C3; dan 
 

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-
D5. 

 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

94,20 (sembilan puluh empat koma dua nol) 
hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A2 dan Blok VIII-
A3; 

 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, 

Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, 
Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; 

 

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, 
dan Blok VIII-C3; dan 

 
d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, 

dan Blok VIII-D4. 
 

Pasal 188  

 
(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 185 huruf c berupa 
rencana sub zona perkantoran pemerintah 



234 

 

 

(KT-1) dengan luas 14,08 (empat belas koma 

nol delapan) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok VIII-

A3; 
 

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, 
Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8; 

 
c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C2 dan Blok VIII-

C3; dan 

 
d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 

Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D4. 
 

Pasal 189  
 

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) 

dengan luas 45,73 (empat puluh lima koma 
tujuh tiga) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 185 huruf d meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 
 
d. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan umum 
sosial budaya (SPU-5);  

 
f. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6);dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7).  
 

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,70 (dua 

puluh koma tujuh nol) hektar meliputi: 
 

a. pendidikan tinggi meliputi: 
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1. Sub UP VIII-B Blok VIII-B6 dan Blok 

VIII-B8; dan 
 

2. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1 dan Blok 
VIII-D2. 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 

 
1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A2 dan Blok 

VIII-A3; 
 

2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-
B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok 
VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan 

Blok VIII-B8; 
 

3. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-
C2, dan Blok VIII-C3; dan 

 
4. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-

D3, dan Blok VIII-D4. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa terminal tipe C 

dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar 
berada di Sub UP VIII-D Blok VIII-D1. 

 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 
kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,32 (dua 
koma tiga dua) hektar meliputi: 

 
a. rumah sakit yang berada di Sub UP VIII-B 

Blok VIII-B2. 

 
b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok 
VIII-A3;  

 

2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5 dan Blok 
VIII-B8; dan 

 
3. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dengan luas 2,38 (dua koma 
tiga delapan) hektar meliputi: 
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a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, 

Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8; dan 
 

b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, 
dan Blok VIII-D4. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,59 (empat 
koma lima sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, 

Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8; dan 
 

b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,94 (enam 

koma sembilan empat) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, 

dan Blok VIII-A3; 
 

b. Sub UP VIII-B Bok VIII-B1, Blok VIII-B2, 
Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, 

Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; 
 
c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-

C2; dan 
 

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 
dan Blok VIII-D3 

 
(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g dengan luas 8,29 (delapan 
koma dua sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1; 

 
b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B6. 

Blok VIII- B7 dan Blok VIII-B8;  

 
c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C3; dan 

 
d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, 

Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-
D5. 
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Pasal 190  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 185 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan 

luas 179,50 (seratus tujuh puluh sembilan 
koma lima nol) hektar. 

 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, 
dan Blok VIII-A3; dan 

 

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5. 
 

Pasal 191  
 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 
huruf f dengan luas 49,66 (empat puluh 

sembilan koma enam enam) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona pertahanan dan 
keamanan (KH-1); dan 

 
b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5). 

 

(2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan 
(KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan luas 49,61 (empat puluh 
sembilan koma enam satu) hektar berada di 

Sub UP VIII-D Blok VIII-D5. 
 
(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar 

meliputi: 
 

a.  Sub UP VIII-A Blok VIII-A3; dan 
 

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5. 

 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 192  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada 
UP VIII Dukuh Pakis meliputi: 
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a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  

 
c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi;  

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 
 
f.   rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan 
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP VIII Dukuh 

Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran VIII.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 193  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat 
(1) huruf a berupa jaringan transportasi 

darat. 
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 

c. sistem pelayanan angkutan umum; 
 
d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 
 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 
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(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 
VIII.4 merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 
rencana prioritas pengembangan jaringan 

pejalan kaki meliputi: 
 

a. Jalan Mayjend Sungkono; 
 

b. Jalan HR. Muhammad; 
 
c. Jalan Bukit Darmo Boulevard;  

   
d. Kawasan Segi Delapan Darmo; 

 
e. Jalan Abdul Wahab Siamin;  

 
f.  Jalan Banyu Urip; dan 
 

g. Jalan Raya Tandes. 
 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

meliputi: 
a. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 

meliputi: 
 

1. rute Dukuh Kupang - terminal 
Balongsari; 

 
2. rute Dukuh Kupang - terminal Bratang; 

 
3. rute Dukuh Kupang - Kebraon; 
 

4. rute Dukuh Kupang - Dukuh 
Menanggal; 

 
5. rute Dukuh Kupang - Sawahan; dan 

 
6. rute Dukuh Kupang - Tegalsari. 

 

b. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur trunk 

melintasi rute Benowo - Pandegiling; dan 
 

c. mempertahankan dan mengintegrasikan 
rute angkutan umum eksisting terhadap 
pengembangan rute angkutan.  
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(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d jalur kereta 
api umum meliputi:  

 
a. jalur kereta api yang sudah ada berupa 

Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) –
Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; 
 

b. rencana jalur kereta api ganda jalur 
Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat 

– Bojonegroro – Cepu; dan 
 

c. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – 
Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel – Gubeng – 

Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya 
Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 
a. terminal yang sudah ada berupa terminal 

tipe C Dukuh Pakis; 
 

b. rencana stasiun AMC meliputi Lontar, 
Simpang Darmo Permai, HR. Muhammad, 

Bundaran Satelit, Dukuh Kupang, dan 
Pakis; 

 

c. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte 
yang sudah ada di Jalan Mayjend 

Sungkono; dan 
 

2. pengembangan halte meliputi: 

 
a) sepanjang rute angkutan umum 

dan bus; 
 

b) pada jalur pejalan kaki; dan 
 
c) pada pusat kegiatan atau 

perumahan. 
 

d. rencana sistem parkir berupa 
pengaturan parkir di dalam persil. 

 
(9) Rencana jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengalami perubahan dan/atau 
perkembangan sesuai hasil kajian teknis. 
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Pasal 194  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  
 

b. jaringan distribusi sekunder; dan 
 

c. jaringan energi berupa gas bumi. 
 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
jaringan SUTT yang melintasi: 

 
a. Jalan Abdul Wahab Siamin; 

 
b. Jalan Raya Dukuh Kupang Barat; 

 
c. Jalan Simo Gunung; 

 

d. Jalan Bukit Darmo Boulevard; 
 

e. Jalan Raya Darmo Permai II; dan 
 

f. melintasi kawasan Segi Delapan Darmo 
hingga persimpangan (interchange) Tol 
Perak - Satelit. 

 
(3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dan saluran udara tegangan rendah 
(SUTR) di seluruh wilayah. 

 

(4) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berupa jaringan perpipaan gas 
bumi, meliputi: 

 
a. jaringan perpipaan yang telah 

terbangun di sepanjang koridor jalan 

meliputi: 
 

1. Jalan Tanjungsari; 
 

2. Jalan Suko Manunggal;  
 
3. Jalan Simo Jawar; 

 
4. Jalan Banyu Urip; 

 
5. Jalan Simo Pomahan; 
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6. Jalan Darmo Permai III; 
 

7. Jalan Darmo Baru Barat XII; 
 

8. Jalan Raya Darmo Barat; 
 

9. Jalan Raya Bukit Darmo; dan 

 
10. Jalan Raya Graha Famili Timur. 

 
b. jaringan perpipaan yang telah 

terbangun di lingkungan Perumahan 
Raya Darmo Harapan Timur; dan 

 

c. jaringan perpipaan baru di seluruh 
wilayah UP yang pengembangannya 

diarahkan mengikuti koridor jalan 
sesuai ketentuan teknis dan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(5) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 195  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c meliputi: 

 
a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; 

dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon 

nirkabel. 
 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa jaringan kabel 

telekomunikasi yang tersebar di seluruh 
wilayah. 

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa lokasi menara 
telekomunikasi eksisting dan 

pengembangan sesuai dengan ketentuan 
penataan. 
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(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota.  
 

Pasal 196  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 192 ayat (1) huruf d meliputi: 

 
a. sumber air minum; dan 

 
b. jaringan perpipaan. 

 

(2) Sumber air minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan hasil pengolahan yang berasal 
dari Instalasi Pengolahan Air Minum 

(IPAM) Karangpilang.  
 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
pengembangan pipa unit distribusi, 

transmisi air baku, instalasi produksi, dan 
pengolahan air minum mandiri berada di 

seluruh wilayah. 
 

(4) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dikembangkan lebih lanjut 

sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 197  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 

ayat (1) huruf e meliputi: 
 

a. jaringan drainase primer; 
 
b. jaringan drainase sekunder;  

 
c. jaringan drainase tersier; dan 

 
d. pengembangan rumah pompa. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 

Saluran Gunungsari. 
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(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Darmo Harapan; 
 

b. Saluran Darmo Satelit; 
 
c. Saluran Kupang Jaya; 

 
d. Saluran Simo Mulyo Barat; 

 
e. Saluran Simo Mulyo; 

 
f. Saluran Jajar Tunggal; 
 

g. Saluran Jajar Tunggal Utara; 
 

h. Saluran Bukit Golf; dan 
 

i. Saluran Bukit Golf Graha Famili. 
 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 
revitalisasi dan pembangunan jaringan 

drainase menuju ke jaringan drainase 
sekunder dan drainase primer. 

 
(5) Pengembangan rumah pompa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berada di Sub UP VIII-B Blok VIII-
B5. 

 
(6) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 198  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 192 ayat (1) huruf f meliputi: 

 
a. sistem limbah domestik dan limbah 

sejenis domestik melalui pengelolaan 
grey water dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman, rumah susun, 
rumah sakit, puskesmas, dan 

perkantoran. 
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(2) Rencana pengembangan jaringan air 

limbah selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 199  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 192 ayat (1) huruf g meliputi: 

 
 

a. sistem persampahan; dan 

 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
 

1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A3; dan 
 

2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2 dan Blok 
VIII-B5. 

 

b. rute pengangkutan melalui: 
 

1. Jalan Banyuurip; 
 

2. Jalan Simo Kalangan Baru; 
 

3. Jalan Simo Powahan; 

 
4. Jalan Simo Jawar; 

 
5. Jalan Suko Manunggal; 

 
6. Jalan Mayjend Sungkono; 

 

7. Jalan Dukuh Kupang; 
 

8. Jalan HR. Muhammad; 
 

9. Jalan Raya Kupang Indah; 
 

10. Jalan Kupang Jaya; 

 
11. Jalan Raya Darmo Permai Selatan; 

dan 
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12.  Jalan Raya Gunungsari. 

 
c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle) pada TPS eksisting 
yang masih memiliki lahan cukup;  

  
d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 
e. pengembangan TPS dan rute 

pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

lebih lanjut pada ketentuan khusus. 
 

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 200  

 
(1) Sub UP yang diprioritaskan 

penanganannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP VIII 

Dukuh Pakis berupa pengembangan dan 
penataan kawasan berada di Sub UP VIII-B 
Blok VIII-B1, VIII-B2, VIII-B3, VIII-B4, VIII-

B5, VIII-B6, VIII-B7 dan VIII-B8. 
 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 

a. pengembangan RTH meliputi: 
 

1. pengembangan taman untuk ruang 
publik; dan 

 
2. pengembangan jalur hijau.  

 

b. penataan perumahan dan fasilitas 
umum meliputi: 
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1. mendukung pengembangan 
perumahan intensitas tinggi; 

 
2. pengaturan intensitas bangunan dan 

tata bangunan; 
 

3. penataan sistem jaringan prasarana 

pendukung perumahan; dan 
 

4. pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung perumahan.  

 
c. pengembangan kawasan perdagangan 

dan jasa meliputi: 

 
1. pengembangan kawasan 

perdagangan dan jasa untuk 
mendukug terwujudnya Segi 

Delapan Darmo sebagai pusat utama 
pertumbuhan di Kota Surabaya;  

 

2. pengaturan intensitas bangunan dan 
tata bangunan sesuai dengan fungsi 

dan skalanya; dan 
 

3. pengembangan fasilitas pendukung. 
 
(3) Rencana penetapan Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran VIII.5 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 201  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf e pada UP VIII Dukuh Pakis 

merupakan upaya untuk mewujudkan 
RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk 

program dan pentahapan pembangunan 
pada setiap UP dalam jangka waktu 

perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 
akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 

 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 
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(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. program perwujudan rencana pola 
ruang; 

  
b. program perwujudan rencana jaringan 

prasarana; dan 

 
c. program perwjudan penetapan Sub UP 

yang diprioritaskan penanganannya. 
 

(3) Indikasi program dan pentahapan 
pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

 
b. lokasi; 

 
c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 
 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VIII 
Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.6 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kesembilan 
UP IX 

 Ahmad Yani 

 
Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 202  
 

(1) Wilayah perencanaan UP IX Ahmad Yani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) huruf i meliputi seluruh Kecamatan 

Jambangan, Kecamatan Wonocolo, 
Kecamatan Gayungan dengan luas 

1.652,44 (seribu enam ratus lima puluh 
dua koma empat empat) hektar. 

 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 

Sub UP dan Blok yang meliputi: 
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a. Sub UP IX-A terdiri dari Blok IX-A1, 

Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 
 

b. Sub UP IX-B terdiri dari Blok IX-B1, 
Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4; 

 
c. Sub UP IX-C terdiri dari Blok IX-C1, 

Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, 

Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 
 

d. Sub UP IX-D terdiri dari Blok IX-D1, 
Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, 

dan Blok IX-D5; dan 
 
e. Sub UP IX-E terdiri dari Blok IX-E1, 

Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 
Sub UP dan Blok pada UP IX Ahmad Yani 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) digambarkan dalam peta 
tercantum dalam Lampiran IX.1 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 203  

 
Tujuan Penataan ruang UP IX Ahmad Yani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a adalah mewujudkan pengembangan 

kawasan sebagai Gerbang Kota Surabaya 
yang produktif dan nyaman dengan fungsi 
kegiatan perdagangan jasa skala regional, 

pendidikan dan pemerintahan, serta kegiatan 
permukiman yang layak huni dan 

berkelanjutan. 
 

Pasal 204  
 

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP 

IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

 
b. kebijakan dan strategi jaringan 

prasarana. 

 
(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi: 
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a. pemantapan fungsi lindung dalam 
mendukung keberlanjutan permukiman 

dan perdagangan jasa dengan strategi: 
 

1. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan sungai dan 
sempadan kereta api untuk RTH 

atau jaringan prasarana;  
 

2. mempertahankan dan 
mengembangkan RTH publik dan 

privat; dan 
 
3. Mengembangkan RTH pulau jalan 

sebagai taman yang berkarakter 
gerbang Kota Surabaya. 

 
b. pengembangan perdagangan jasa, 

sarana pelayanan umum pendidikan 
dan perkantoran pemerintah yang 
terintegrasi dengan kawasan 

permukiman dengan strategi: 
 

1. meningkatkan kualitas lingkungan 
kawasan permukiman; 

 
2. mengembangkan perumahan baru 

dengan konsep hunian berimbang; 

 
3. mengembangkan perdagangan dan 

jasa skala regional di koridor utama;  
 

4. mengendalikan intensitas bangunan 
pada kawasan perdagangan dan 
jasa;  

 
5. mengembangkan sarana pelayanan 

umum berupa kantor pemerintahan 
dan pendidikan beserta 

kelengkapannya; dan 
 

6. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas yang ada. 

 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b meliputi: 
 

a. pengembangan jaringan pergerakan 
yang mendukung peningkatan 
pelayanan dan aksesibilitas dengan 

strategi:  
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1. mengembangkan sistem jaringan 

jalan yang menghubungkan Kota 
Surabaya dengan Kabupaten 

Sidoarjo; 
 

2. mengembangkan sistem jaringan 
jalan yang terintegrasi dan 
berhierarki; 

 
3. memantapkan fungsi dan status 

jalan; 
 

4. meningkatkan kapasitas dan 
kualitas jalan; 

 

5. mengembangkan prasarana pejalan 
kaki sesuai dengan kebutuhan;  

 
6. mengembangkan terminal 

penumpang;  
 
7. mengembangkan dan meningkatkan 

pelayanan angkutan umum yang 
terintegrasi dengan AMC; dan 

 
8. mengembangkan sistem manajemen 

transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 

b. peningkatan ketersediaan jaringan 
energi/kelistrikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan strategi: 
 

1. meningkatkan pelayanan dan 
memperluas jaringan listrik 
termasuk mengembangkan jaringan 

listrik bawah tanah; dan 
 

2. mempertahankan dan 
mengembangkan jaringan gas di 

kawasan perdagangan jasa dan 
perumahan. 

 

c. peningkatan pelayanan telekomunikasi 
secara optimal kepada masyarakat 

dengan strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 
 

2. mengendalikan pertumbuhan 
menara telekomunikasi. 
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d. peningkatan pelayanan air minum 

dengan strategi meningkatkan jaringan 
air minum berupa rencana kebutuhan 

dan sistem penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan 
drainase yang terpadu dan terintegrasi 
dengan strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; dan 
 

2. mengembangkan sistem drainase 
yang terpadu untuk mengurangi 
genangan. 

 
f. peningkatan pelayanan jaringan limbah 

untuk mendukung lingkungan hidup 
sehat dengan strategi mengembangkan 

pengelolaan limbah domestik melalui 
penyediaan IPAL komunal. 

 

g. peningkatan pelayanan prasarana 
lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman 
dengan strategi: 

 
1. mengembangkan dan 

mengoptimalkan sistem 

persampahan dan penyediaan lahan 
bagi TPS;  

 
2. mendukung pengembangan sistem 

pengelolaan persampahan mandiri  
dengan metode 3R; dan 
 

3. mengembangkan jaringan evakuasi 
rawan bencana banjir dan rawan 

bencana kebakaran. 
 

Paragraf 3 
Rencana Pola Ruang 

 

Pasal 205  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

pada UP IX Ahmad Yani meliputi: 
 

a. rencana zona lindung; dan 

 
b. rencana zona budi daya. 
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(2) Rencana pola ruang UP IX Ahmad Yani 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam  

Lampiran IX.2 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 206  

 

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. rencana zona perlindungan setempat (PS); 

dan 
 

b. rencana zona Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

 
Pasal 207  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 
huruf a dengan luas 22,28 (dua puluh dua 
koma dua delapan) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona sempadan sungai 

(PS-2); dan 
 

b. rencana sub zona sempadan rel kereta 
api (PS-5). 

 

(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dengan luas 4,79 (empat koma tujuh 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A2;  
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B1 dan Blok IX-
B3;  

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C2 dan Blok IX-

C3; dan 
 

d. Sub UP IX-D Blok IX-D3. 

 
(3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dengan luas 17,49 (tujuh belas 

koma empat sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, 

dan Blok IX-A4; 
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B4; 
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c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 

Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C6, dan 
Blok IX-C7; 

 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D2 dan Blok IX-

D4; dan 
 
e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 

dan Blok IX-E4. 

 

(4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan sebagai RTH publik.  

 
Pasal 208  

 

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 

huruf b dengan luas 55,09 (lima puluh 
lima koma nol sembilan) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 

 
b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); 

dan 
 

c. rencana sub zona makam (RTH-3). 
 
(2) Rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan luas 28,49 (dua puluh 

delapan koma empat sembilan) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 

Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 

 
b. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-

B4; 
 

c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, 
Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-
D5; dan 

 
e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E3, 

dan Blok IX-E4. 
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(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dengan luas 19,31 (sembilan belas koma 

tiga satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 
Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 

 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2 
dan Blok IX-B4; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C2, Blok IX-C3, 

Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan 
Blok IX-C7; 

 

d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-
D3; dan 

 
e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 

dan Blok IX-E4. 
 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dengan luas 7,29 (tujuh koma dua 

sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A2; 
 
b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, 

dan Blok IX-B4; 
 

c. Sub UP IX-C Blok IX-C6 dan Blok IX-
C7;  

 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, dan Blok IX-D4; dan 

 
e. Sub UP IX-E Blok IX-E1 dan Blok IX-

E3. 
 

Pasal 209  
 

Rencana zona budi daya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 

c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum 
(SPU); 
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e. rencana zona industri (I); dan 
 

f.   rencana zona peruntukan khusus (KH). 
 

Pasal 210  
 

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 209 huruf a dengan 
luas 718,83 (tujuh ratus delapan belas 

koma delapan tiga) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona perumahan 
kepadatan tinggi (R-2); dan 

 

b. rencana sub zona perumahan 
kepadatan sedang (R-3). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dengan luas 442,60 (empat 
ratus empat puluh dua koma enam nol) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 
Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 

 
b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, 

Blok IX-B3, dan Blok IX-B4; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 

Blok IX-C4, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6, 
dan Blok IX-C7; 

 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-

D5; dan 
 

e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 
Blok IX-E3, dan Blok IX-E4. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dengan luas 276,23 (dua 
ratus tujuh puluh enam koma dua tiga) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, 
dan Blok IX-A4; 

 

b. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C3, 
Blok IX-C4, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6; 
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c. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-
D5; dan 

 
d. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 

Blok IX-E3, dan Blok IX-E4. 
 

Pasal 211  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 
huruf b dengan luas 252,51 (dua ratus 

lima puluh dua koma lima satu) hektar 
meliputi: 

 

a. sub zona perdagangan dan jasa skala 
regional/kota/UP (K-5); dan 

 
b. sub zona perdagangan dan jasa skala 

lokal/lingkungan (K-6). 
 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 105,84 (seratus lima koma delapan 
empat) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IX-A Blok IX-A3; 

 

b. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C4, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 
c. Sub UP IX-D Blok IX-D2, Blok IX-D3, 

Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan 
 
d. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 

Blok IX-E3, dan Blok IX-E4. 
 

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
luas 146,67 (seratus empat puluh enam 
koma enam tujuh) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 

Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, 
Blok IX-B3, dan Blok IX-B4; 

 

c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, 

Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 
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d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-

D3; dan 
 

e. Sub UP IX-E Blok IX-E2, Blok IX-E3, 
dan Blok IX-E4. 

 
Pasal 212  

 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 

huruf c berupa rencana sub zona 
perkantoran pemerintah (KT-1) dengan 

luas 89,37 (delapan puluh sembilan koma 
tiga tujuh) hektar. 

 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 
dan Blok IX-A3; 

 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B2, Blok IX-B3, 
dan Blok IX-B4; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 

Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, 
Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 

d. Sub UP IX-D Blok IX-D3, Blok IX-D4, 
dan Blok IX-D5; dan 

 
e. Sub UP IX-E Blok IX-E2 dan Blok IX-

E4. 
 

Pasal 213  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum 

(SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
209 huruf d dengan luas 150,23 (seratus 

lima puluh koma dua tiga) hektar meliputi: 
 

a. sub zona sarana pelayanan umum 

pendidikan (SPU-1); 
 

b. sub zona sarana pelayanan umum 
transportasi (SPU-2); 

 
c. sub zona sarana pelayanan umum 

kesehatan (SPU-3); 

 
d. sub zona sarana pelayanan umum 

olahraga (SPU-4); 
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e. sub zona sarana pelayanan umum 

sosial budaya (SPU-5);  
 

f. sub zona sarana pelayanan umum 
peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. sub zona sarana pelayanan umum 

lainnya (SPU-7). 

 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 103,99 (seratus tiga koma sembilan 
sembilan) hektar meliputi: 
 

a. pendidikan tinggi meliputi: 
 

1. Sub UP IX-A Blok IX-A2 dan Blok IX-
A3; 

 
2. Sub UP IX-B Blok IX-B1; 

 

3. Sub UP IX-C Blok IX-C2 dan Blok IX-
C7; 

 
4. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D4, 

dan Blok IX-D5; dan 
 
5. Sub UP IX-E Blok IX-E2 dan Blok IX-

E3. 
 

b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 
meliputi: 

 
1. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 

Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 

 
2. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, 

Blok IX-B3, dan Blok IX-B4; 
 

3. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, 
Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 
4. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-
D5; dan 

 
5. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 

Blok IX-E3, dan Blok IX-E4. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum transportasi (SPU-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
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terminal tipe C Menanggal dengan luas 

0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada 
di Sub UP IX-C Blok IX-C5. 

 
(4) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
luas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) 

hektar meliputi: 
 

a. rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP IX-A Blok IX-A2;  
 
2. Sub UP IX-C Blok IX-C2; dan 

 
3. Sub UP IX-D Blok IX-D4. 

 
b. pusat pelayanan kesehatan lainnya 

selain rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-

B4; 
 

2. Sub UP IX-C Blok IX-C3, Blok IX-C5, 
Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 
3. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok 

IX-D5; dan 

 
4. Sub UP IX-E Blok IX-E4. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 
luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A2 dan Blok IX-A3; 
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B4; 
 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C3, 

dan Blok IX-C4; dan 
 

d. Sub UP IX-D Blok IX-D3 dan Blok IX-
D4. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar 

meliputi: 
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a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A3; 

 
b. Sub UP IX-B Blok IX-B2; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C4, Blok IX-C6, 

dan Blok IX-C7; 
 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-

D3; dan 
 

e. Sub UP IX-E Blok IX-E3 dan Blok IX-
E4. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan 
luas 13,89 (tiga belas koma delapan 

sembilan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, 
Blok IX-A3, dan Blok IX-A4; 
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, 
Blok IX-B3, dan Blok IX-B4; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, 

Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, 
Blok IX-C6, dan Blok IX-C7; 

 

d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 
Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-

D5; dan 
 

e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, 
dan Blok IX-E4. 

 

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum lainnya (SPU-7) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan 
luas 15,48 (lima belas koma empat 

delapan) hektar meliputi: 
 
a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, 

dan Blok IX-A4; 
 

b. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-
B4; 

 
c. Sub UP IX-C Blok IX-C2, Blok IX-C3, 

Blok IX-C5, dan Blok IX-C6; 

 
d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, 

Blok IX-D3, dan Blok IX-D4; dan 
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e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E3, 

dan Blok IX-E4. 
 

Pasal 214  
 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 209 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) 

dengan luas 6,18 (enam koma satu 
delapan) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 

a. Sub UP IX-B Blok IX-B3; dan 
 

b. Sub UP IX-C Blok IX-C6.   
 

Pasal 215  
 

(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 
huruf f berupa sub zona pertahanan dan 

kemanan (KH-1) dengan luas 8,90 (delapan 
koma sembilan nol) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona pertahanan dan 

keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Sub UP IX-C Blok IX-C6; 
 

b. Sub UP IX-D Blok IX-D5; dan 
 
c. Sub UP IX-E Blok IX-E4. 

 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 216  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c 
pada UP IX Ahmad Yani meliputi: 

 
a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 
b. rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan;  
 

c. rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi; 
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d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 
e. rencana pengembangan jaringan 

drainase; 
 
f. rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan 
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP IX Ahmad 

Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran IX.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 217  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 

pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 216 ayat (1) huruf a berupa jaringan 

transportasi darat. 
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 

c. sistem pelayanan angkutan umum; 
 
d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 
dari: 

 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 
 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran IX.4 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa 
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rencana prioritas pengembangan jaringan 

pejalan kaki meliputi: 
 

a. Jalan Ahmad Yani;  
 

b. Jalan Menangggal;  
 
c. Jalan Raya Prapen; 

 
d. Jalan Raya Jemursari; 

 
e. Jalan Raya Kendangsari;  

 
f. Jalan Gayungsari;  
 

g. Jalan Jemur Andayani; 
 

h. Jalan Siwalankerto; dan 
 

i. Jalan Jambangan. 
 
(6) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi: 

 
a. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 

 
1. rute Dukuh Menanggal - Margorejo; 
 

2. rute Dukuh Menanggal - Rungkut; 
dan 

 
3. rute Dukuh Menanggal - Panjang 

Jiwo. 
 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi: 

 
1. rute terminal Purabaya - terminal 

intermoda Joyoboyo; dan 
 
2. rute SIER - terminal intermoda 

Joyoboyo. 
 

c. mempertahankan dan 
mengintegrasikan rute angkutan umum 

eksisting terhadap pengembangan rute 
angkutan. 

 

(7) Sistem jaringan perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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huruf berupa jalur kereta api umum d 

meliputi: 
 

a. jalur kereta api yang sudah ada berupa 
jalur tengah meliputi Surabaya (Semut) 

– Surabaya (Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Jombang – Kertosono – 
Nganjuk – Madiun – Solo; dan  

 
b. rencana jalur kereta api ganda meliputi: 

 
1. Surabaya (Semut) – Surabaya 

(Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – 
Jombang – Kertosono – Nganjuk – 
Madiun – Solo; 

 
2. Surabaya (Semut) – Surabaya 

(Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – 
Sidoarjo - Bangil– Lawang – Malang 

– Blitar – Tulungagung – Kediri – 
Kertosono – Surabaya; dan 

 

3. Gubeng – Juanda. 
 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 

a. rencana terminal tipe C berada di Sub 

UP IX-C Blok IX-C5 atau Jalan Dukuh 
Menanggal, Kecamatan Gayungan;  

 
b. rencana halte meliputi: 

 
1. penataan dan optimalisasi fungsi 

halte meliputi: 

 
a) Jalan Ahmad Yani; 

 
b) Jalan Raya Jemursari; dan 

 
c) Jalan Raya Prapen. 

 

2. pengembangan halte meliputi: 
 

a) sepanjang rute angkutan umum 
dan bus; 

 
b) pada jalur pejalan kaki; dan 
 

c) pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 
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3. rencana sistem parkir berupa 

pengaturan parkir di dalam persil. 
 

(9) Rencana jaringan pergerakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengalami perubahan dan/atau 
perkembangan sesuai hasil kajian teknis. 
 

Pasal 218  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
b. jaringan energi berupa gas bumi. 

 
(2) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
dan saluran udara tegangan rendah 

(SUTR) di seluruh wilayah perencanaan. 
 

(3) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berupa jaringan perpipaan gas 
bumi baru di seluruh wilayah UP yang 
pengembangannya diarahkan mengikuti 

koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan 
peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 219  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 216 ayat (1) huruf c meliputi: 
 

a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; 
dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon 

nirkabel. 

 
(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa jaringan kabel 
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telekomunikasi yang tersebar di seluruh 

wilayah. 
 

(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berupa lokasi menara 
telekomunikasi eksisting dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan 

penataan. 
 

(4) Ketentuan penataan lokasi menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota.  

 

Pasal 220  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
minum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 216 ayat (1) huruf d meliputi: 
 

a. sumber air minum; dan 

 
b. jaringan perpipaan. 

 
(2) Sumber air minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan hasil pengolahan yang berasal 
dari Instalasi Pengolahan Air Minum 

(IPAM) Karang Pilang.  
 

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

pengembangan pipa unit distribusi, 
transmisi air baku, instalasi produksi, dan 
pengolahan air minum mandiri berada di 

seluruh wilayah. 
 

(4) Rencana pengembangan jaringan air 
minum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 221  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 
ayat (1) huruf e meliputi: 

 

a. jaringan drainase primer; 
 

b. jaringan drainase sekunder;  
 



268 

 

 

c. jaringan drainase tersier; dan 

 
d. pengembangan rumah pompa. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. Saluran/Kali Perbatasan; 

 
b. Saluran/Kali Wonorejo; dan  

 
c. Saluran/Kali Kebon Agung. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. Saluran Taman Menanggal I; 

 
b. Saluran Taman Menanggal II; 

 
c. Saluran Dukuh Menanggal; 
 

d. Saluran Menanggal Indah; 
 

e. Saluran Cabang Menanggal Indah; 
 

f. Saluran Siwalankerto Selatan; 
 
g. Saluran Siwalankerto; 

 
h. Saluran Cabang Siwalankerto; 

 
i. Saluran Siwalankerto Permai; 

 
j. Saluran Kutisari Indah; 
 

k. Saluran Gayungan Peternakan I; 
 

l. Saluran Gayungan Peternakan II; 
 

m. Saluran Gayung Kebonsari; 
 
n. Saluran Gayungsari; 

 
o. Saluran Gayungan; 

 
p. Saluran Jemur Andayani; 

 
q. Saluran Jambangan; 
 

r. Saluran Bibis karah; 
 

s. Saluran Karah Agung; 
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t. Saluran Ketintang Selatan; 

 
u. Saluran Prof Supomo; 

 
v. Saluran Ketintang Wiyata; 

 
w. Saluran Ketintang; 
 

x. Saluran Jemur Gayungan;  
 

y. Saluran A. Yani; 
 

z. Saluran Margorejo; 
 

aa. Saluran Wonocolo; 

 
bb. Saluran Jetis; 

 
cc. Saluran Bendul Merisi Permai;  

 
dd. Saluran Sidosermo Indah; 
 

ee. Saluran Sidosermo; 
 

ff. Saluran Bendul Merisi; 
 

gg. Saluran Wonokromo; 
 
hh. Saluran Kebonagung; 

 
ii. Saluran Kutisari XII 

 
jj. Saluran Gayungan Peternakan; dan 

 
kk. Saluran Kebon Agung. 

 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 

revitalisasi dan pembangunan jaringan 
menuju ke jaringan drainase sekunder 

dan drainase primer. 
 
(5) Pengembangan rumah pompa eksisting 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi:  

 
a. Rumah Pompa Kebon Agung; 

 
b. Rumah Pompa Jemur Andayani; 
 

c. Rumah Pompa Jemursari - Prapen; dan 
 

d. Rumah Pompa Jambangan. 
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(6) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 222  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 216 ayat (1) huruf f meliputi : 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah 
sejenis domestik melalui pengelolaan 
grey water dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman, rumah susun, 

rumah sakit, puskesmas, dan 
perkantoran. 

 

(2) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 223  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 216 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 
meliputi: 
1. Sub UP IX-A Blok IX-A4; 

 
2. Sub UP IX-B Blok IX-B4; 

   
3. Sub UP IX-C Blok IX-C4, Blok IX-C5, 

dan Blok IX-C6; 
  
4. Sub UP IX-D Blok IX-D3 dan Blok 

IX-D4; dan 
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5. Sub UP IX-E Blok IX-E1 dan Blok 

IX-E4. 
 

b. rute pengangkutan melalui: 
1. Jalan Jagir Sidosermo IV; 

 
2. Jalan Sidosermo IV; 

 

3. Jalan Bendul Merisi X; 
 

4. Jalan Bendul Merisi IX; 
 

5. Jalan Bendul Merisi; 
 

6. Jalan Raya Prapen; 

 
7. Jalan Raya Jemur Sari; 

 
8. Jalan Jemur Andayani; 

 
9. Jalan Ahmad Yani; 

 

10. Jalan Gayungan I; 
 

11. Jalan Gayungan VII; 
 

12. Jalan gayungan PTT; 
 

13. Jalan Gayungsari I; 

 
14. Jalan Gayungsari Barat II; 

 
15. Jalan Pagesangan Baru V; 

 
16. Jalan Siwalankerto; 

 

17. Jalan Pagesangan Timur Tol; 
 

18. Jalan Pagesangan II H; 
 

19. Jalan Pagesangan I A; 
 

20. Jalan Jambangan Kebon Agung; 

 
21. Jalan Pagesangan I; 

 
22. Jalan Raya Kebonsari; 

 
23. Jalan Jambangan; 

 

24. Jalan Karah; 
 

25. Jalan Kebon Agung; 
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26. Jalan Gayung Kebonsari;

27. Jalan Kebonsari Elveka I;

28. Jalan Menanggal; dan

29. Jalan Dukuh Menanggal.

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse,
Reduce, Recycle) pada TPS eksisting

yang masih memiliki lahan cukup;

d. rencana pengembangan komposting
mandiri di lingkungan perumahan

berdasarkan inisiatif dan kebutuhan
masyarakat; dan

e. pengembangan TPS dan rute
pengangkutan sampah baru di seluruh

wilayah UP mengikuti kebutuhan dan
ketentuan teknis peraturan perundang-

undangan.

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
lebih lanjut pada ketentuan khusus.

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai
kebutuhan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

Pasal 224

(1) Sub UP yang diprioritaskan 
penanganannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP IX 
Ahmad Yani berupa pengembangan dan 

penataan kawasan berada di Sub UP IX-C 
Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok 
IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6 dan Blok IX-

C7.

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang
diprioritaskan penanganannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pengembangan RTH meliputi:
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1. pengembangan pulau jalan sebagai 

taman yang berkarakter gerbang 
Kota Surabaya;  

 
2. pengembangan jalur hijau; dan 

 
3. pengembangan RTH privat yang 

proporsional pada kawasan 

perdagangan dan perkantoran 
pemerintah. 

 
b. pengembangan perumahan meliputi: 

 
1. penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung perumahan; 

 
2. penataan sistem jaringan pendukung 

perumahan;  
 

3. penataan intensitas bangunan dan 
tata bangunan; dan  

 

4. pengembangan RTH publik dan 
privat. 

 
c. penataan kawasan perdagangan dan 

jasa skala regional, meliputi: 
 

1. pengembangan kawasan 

perdagangan-jasa yang terpadu 
dengan kawasan perkantoran dan 

fungsi lainnya dengan skala 
pelayanan regional; 

 
2. pengembangan fasilitas pendukung; 

dan 

 
3. penataan intensitas bangunan dan 

tata bangunan. 
 

d. penataan  sarana pelayanan umum 
perkantoran pemerintahan: 

 

1. penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung SPU perkantoran 

pemerintahan; dan 
 

2. penataan intensitas bangunan dan 
tata bangunan. 

 

e. penataan koridor Jalan Ahmad Yani 
sebagai jalur utama meliputi: 
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1. pengembangan jalur dan sistem 

transportasi angkutan umum 
beserta fasilitas penunjangnya yang 

terintegrasi dengan sistem 
transportasi kota lainnya; 

 
2. pengembangan jalur pejalan kaki 

prioritas di sepanjang koridor; dan 

 
3. penataan muka bangunan dan 

pelengkap jalan. 
 

(3) Rencana penetapan Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran IX.5 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 
Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 225  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf e pada UP IX Ahmad Yani 
merupakan upaya untuk mewujudkan 
RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk 

program dan pentahapan pembangunan 
pada setiap UP dalam jangka waktu 

perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 
akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 

 
(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. program perwujudan rencana pola 

ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 
prasarana; dan 

 
c. program perwujudan penetapan Sub 

UP yang diprioritaskan 

penanganannya. 
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(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 

 
b. lokasi; 

 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 

e. instansi pelaksana. 
 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP IX 

Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.6 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kesepuluh 

UP X Wiyung 
 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 
Pasal 226  

 

(1) Wilayah perencanaan UP X Wiyung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf j meliputi seluruh Kecamatan 
Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, dan 

Kecamatan Lakarsantri dengan luas 4.033, 
12 (empat ribu tiga puluh tiga koma satu 
dua) hektar. 

 
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 
Sub UP dan Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP X-A terdiri dari Blok X-A1, Blok 

X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-B terdiri dari Blok X-B1 dan 

Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C terdiri dari Blok X-C1, Blok 
X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok 
X-C5; 

 
d. Sub UP X-D terdiri dari Blok X-D1, Blok 

X-D2, dan Blok X-D3; dan 
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e. Sub UP X-E terdiri dari Blok X-E1, Blok 

X-E2, dan Blok X-E3. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian 
Sub UP dan Blok pada UP X Wiyung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) digambarkan dalam peta tercantum 
dalam Lampiran X.1 merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
Paragraf 2 

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 227  

 
Tujuan penataan UP X Wiyung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 
adalah mewujudkan pengembangan kawasan 

sebagai kawasan permukiman dengan 
didukung kegiatan perdagangan dan jasa 
skala regional, industri dan pendidikan skala 

nasional dengan tetap mempertahankan 
fungsi lindung terhadap alam. 

 
Pasal 228  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP 

X Wiyung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 
 

a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan 
prasarana. 

 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi: 
 

a. pemantapan fungsi lindung dalam 
mendukung keberlanjutan permukiman 
dan perdagangan jasa dengan strategi: 

 
1. mempertahankan kawasan pertanian 

kota sebagai hutan kota dan 
mengembangkan bozem sebagai 

perlindungan bawahannya; 
 
2. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan sungai dan 
sempadan bozem yang dapat 

dikembangkan sebagai kegiatan 
wisata dan RTH; 
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3. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan SUTT/SUTET 

untuk RTH atau jaringan prasarana; 
dan 

 
4. mempertahankan dan 

mengembangkan RTH publik dan 

privat. 
 

b. mendukung pengembangan 
perdagangan dan jasa, industri serta 

pendidikan tinggi yang terintegrasi 
permukiman dengan strategi: 

 

1. meningkatkan kualitas kawasan 
perkampungan dan perumahan; 

 
2. mengembangkan perumahan baru 

dengan konsep hunian berimbang; 
 
3. mengembangkan perdagangan dan 

jasa terutama di koridor utama 
kawasan; 

 
4. mengembangkan sarana pelayanan 

umum berupa pendidikan skala 
nasional dan kelengkapannya; 
 

5. mempertahankan peruntukan 
industri eksisting dan mendukung 

peningkatan fungsinya sebagai 
perdagangan dan jasa;  

 
6. mengarahkan kegiatan industri 

eksisting sebagai industri ramah 

lingkungan; 
 

7. menyediakan bangunan perumahan 
untuk pekerja dan fasilitas 

penunjangnya pada kawasan 
industri; dan 

 

8. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas yang ada sesuai 

dengan kebutuhan dan karakter 
kawasan. 

 
(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b meliputi: 
 

a. pengembangan jaringan pergerakan 
yang mendukung peningkatan 
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pelayanan dan aksesibilitas regional 

dengan strategi:  
 

1. mengembangkan Jalan Lingkar 
Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar 

Barat untuk mendukung 
keterhubungan antar kawasan dan 
kegiatan di Kota Surabaya Sisi 

Barat;  
 

2. mengembangkan sistem jaringan 
jalan yang terintegrasi dan 

berhierarki; 
 
3. memantapkan fungsi dan status 

jalan; 
 

4. meningkatkan kapasitas dan 
kualitas jalan untuk mengantisipasi 

peningkatan volume pergerakan 
akibat perkembangan kawasan; 

 

5. mengembangkan prasarana pejalan 
kaki di koridor utama kawasan;  

 
6. mendukung penyediaan sarana 

prasarana pendukung 
pengembangan AMC;  

 

7. mengembangkan dan meningkatkan 
pelayanan angkutan umum yang 

terintegrasi dengan AMC; dan 
 

8. mengembangkan sistem manajemen 
transportasi yang mengakomodasi 
dinamika perkembangan kota. 

 
b. peningkatan ketersediaan jaringan 

energi listrik dan gas untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan strategi: 

 
1. meningkatkan pelayanan dan 

memperluas jaringan listrik 

termasuk mengembangkan jaringan 
listrik bawah tanah; dan 

 
2. mempertahankan dan 

mengembangkan jaringan gas di 
kawasan industri, perdagangan jasa 
dan perumahan. 

 
c. peningkatan ketersediaan jaringan 

telekomunikasi secara optimal kepada 
masyarakat dengan strategi: 
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1. mendukung peningkatan pelayanan
telekomunikasi dan informasi; dan

2. mengendalikan pertumbuhan 

menara telekomunikasi.

d. peningkatan pelayanan air minum

dengan strategi meningkatkan jaringan
air minum berupa rencana kebutuhan

dan sistem penyediaan air minum;

e. peningkatan pelayanan jaringan 
drainase yang terpadu/terintegrasi 
dengan strategi: 

1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer;

2. mengembangkan sistem drainase
yang terpadu untuk mengurangi
banjir;

3. mengoptimalkan fungsi bozem dan

rumah pompa sebagai pengendali
banjir; dan

4. meningkatkan penggunaan sumur
resapan dan biopori.

f. peningkatan pelayanan jaringan air

limbah untuk mendukung lingkungan
hidup sehat dengan strategi:

1. menyediakan pengelolaan limbah 
pada kegiatan intensitas tinggi 

secara individual; 

2. mengembangkan IPAL untuk 
industri; dan

3. mengembangkan pengelolaan limbah
domestik melalui penyediaan IPAL

komunal.

g. peningkatan pelayanan jaringan
prasarana lainnya untuk mendukung

terciptanya lingkungan yang sehat dan
aman dengan strategi:

1. mengembangkan dan 
mengoptimalkan sistem 

persampahan dan penyediaan lahan 
bagi TPS;  
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2. mendukung pengembangan sistem 
pengelolaan persampahan mandiri  

dengan metode 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle); 

 
3. Mengembangkan teknologi 

persampahan yang ramah 
lingkungan; dan 

 

4. mengembangkan jaringan evakuasi 
bencana untuk rawan bencana 

banjir dan rawan bencana 
kebakaran. 

 
Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 

 
Pasal 229  

 
(1) Rencana pola ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
pada UP X Wiyung, meliputi: 

 

a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 

(2) Rencana pola ruang UP X Wiyung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 

Lampiran X.2 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 230  

 
Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. zona perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya (PB); 
 

b. zona perlindungan setempat (PS); dan 
 
c. zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 231  

 
(1) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 huruf a dengan 
luas 177,41 (seratus tujuh puluh tujuh 

koma empat satu) meliputi: 
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a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); 

dan 
 

b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2). 
 

(2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dengan luas 119,21 (seratus sembilan 

belas koma dua satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-D Blok X-D3; dan 
 

b. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2. 
 
(3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2)  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dengan luas 58,20 (lima puluh delapan 

koma dua nol) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan 
Blok X-A4; 

 

b. Sub UP X-B Blok X-B1; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C4, dan 
Blok X-C5; 

 
d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; 

dan 

 
e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2. 

 

(4) Rencana zona perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 
sebagai RTH publik.  

 

Pasal 232  
 

(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 

huruf b dengan luas 82,01 (delapan puluh 
satu koma nol satu) hektar meliputi: 

 

a. rencana sub zona sempadan sungai 
(PS-2); 

 
b. rencana sub zona sempadan 

waduk/bozem (PS-3); dan 
 
c. rencana sub zona sempadan 

SUTT/SUTET (PS-4). 
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(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dengan luas 32,50 (tiga puluh dua koma

lima nol) hektar meliputi:

a. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C3, Blok
X-C4, dan Blok X-C5;

b. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3; dan

c. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan

Blok IX-E3.

(3) Rencana sub zona sempadan

waduk/bozem (PS-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) 
hektar meliputi: 

a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;

b. Sub UP X-C Blok X-C4 dan Blok X-C5;
dan

c. Sub UP X-D Blok X-D3.

(4) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET
(PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dengan luas 35,93 (tiga puluh
lima koma sembilan tiga) hektar meliputi:

a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan

Blok X-A4;

b. Sub UP X-C Blok X-C1 dan Blok X-C2;

dan

c. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3.

(5) Rencana zona perlindungan setempat (PS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 233

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230
huruf c dengan luas 328,58 (tiga ratus dua
puluh delapan koma lima delapan) hektar

meliputi:
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a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); 
dan 

 
c. rencana sub zona makam (RTH-3). 

 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 183,33 (seratus 
delapan puluh tiga koma tiga tiga) hektar 

meliputi: 
 
a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 

X-A3, dan Blok X-A4; 
 

b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 
X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;  

 

d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 
Blok X-D3; dan 

 
e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 

Blok X-E3. 
 
(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dengan luas 49,18 (empat puluh 

sembilan koma satu delapan)  hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 

X-A3, dan Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 

 
c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 

X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;  
 
d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3; dan 
 

e. Sub UP X-E Blok X-E2 dan Blok X-E3. 
 

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dengan luas 96,07 (sembilan puluh enam 

koma nol tujuh) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan 
Blok X-A4; 
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b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C3 dan Blok X-C5; 
 

d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; 
dan 

 

e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 
Blok X-E3. 

 
Pasal 234  

 
Rencana zona budi daya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b 

meliputi: 
 

a. rencana zona perumahan (R); 
 

b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 
 

c. rencana zona perkantoran (KT); 

 
d. rencana zona sarana pelayanan umum 

(SPU); 
 

e. rencana zona industri (I); dan 
 
f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 
Pasal 235  

 
(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 234 huruf a dengan 
luas 1.908,26 (seribu sembilan ratus 
delapan koma dua enam)  hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan 

kepadatan tinggi (R-2); 
 

b. rencana sub zona perumahan 
kepadatan sedang (R-3); dan 

 

c. rencana sub zona perumahan 
kepadatan rendah (R-4). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dengan luas 770,46 (tujuh 
ratus tujuh puluh koma empat enam) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 
X-A3, dan Blok X-A4; 



285 

 

 

 

b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C2 dan Blok X-C5; 
 

d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 
Blok X-D3; dan 

 

e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 
Blok X-E3. 

 
(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 927,47 
(sembilan ratus dua puluh tujuh koma 

empat tujuh) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 
X-A3, dan Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 

 

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 
X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5; dan 

 
d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3. 
 
(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dengan luas 210.34 (dua 

ratus sepuluh koma tiga empat) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 

X-A3, dan Blok X-A4; dan 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2. 

 
Pasal 236  

 
(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 

huruf b dengan luas 288,93 (dua ratus 
delapan puluh delapan koma sembilan 

tiga) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5); dan 

 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 
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(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 210,65 (dua ratus sepuluh koma 
enam lima) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 

X-A3, dan Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 

 
c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 

X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;  
 
d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3; dan 
 

e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 
Blok X-E3. 

 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
luas 78,28 (tujuh puluh delapan koma dua 

delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan 
Blok X-A4;  

 

b. Sub UP X-B Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 
X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5; 

 
d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3; dan 

 
e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2. 

 
Pasal 237  

 
(1) Rencana zona perkantoran (KT) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 

huruf c berupa rencana sub zona 
perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 

9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah 
(KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3; 
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b. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 

X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5; 
 

c. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; 
dan 

 
d. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 

Blok X-E3. 

 
Pasal 238  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum 

(SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
234 huruf d dengan luas 113,35 (seratus 
tiga belas koma tiga lima) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum transportasi (SPU-2); 

 

c. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4); 
 
e. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum sosial budaya (SPU-5);  
 

f. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum lainnya (SPU-7). 

 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 70,54 (tujuh puluh koma lima empat) 
hektar meliputi: 

 

a. pendidikan tinggi meliputi: 
 

1. Sub UP X-A Blok X-A3 dan Blok X-
A4; dan 

 
2. Sub UP X-C Blok X-C4. 

 

b. pendidikan selain pendidikan tinggi 
meliputi: 
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1. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, 

Blok X-A3, dan Blok X-A4; 
 

2. Sub UP X-B Blok X-B2; 
 

3. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, 
Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-
C5; 

 
4. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-

D3; dan 
 

5. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-
E2. 

 

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum transportasi (SPU-2) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
terminal tipe B Lakarsantri dengan luas 

0,19 (nol koma satu sembilan) hektar 
berada di Sub UP X-C Blok X-C1; 

 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
luas 2,21 (dua koma dua satu) hektar 

meliputi: 
 

a. rumah sakit berada di Sub UP X-B Blok 

X-B1 dan Blok X-B2. 
 

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya 
selain rumah sakit meliputi: 

 
1. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C4, 

dan Blok X-C5; 

 
2. Sub UP X-D Blok X-D3; dan 

 
3. Sub UP X-E Blok X-E1. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 
luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3; 
 

b. Sub UP X-B Blok X-B2; 

 
c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C3 dan 

Blok X-C4; dan 
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d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3;  

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 

luas 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP X-A Blok X-A3 dan Blok X-A4; 
 

b. Sub UP X-B Blok X-B1; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C3, Blok 
X-C4, dan Blok X-C5; 

 

d. Sub UP X-D Blok X-D3; dan 
 

e.  Sub UP X-E Blok X-E2. 
 

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan 

luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3; 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 
 

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 
X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;  

 
d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; 

dan 
 
e. Sub UP X-E Blok X-E2. 

 
(8) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum lainnya (SPU-7) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan 

luas 22,43 (dua puluh dua koma empat 
tiga) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok 
X-A3, dan Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2; 

 
c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok 

X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5; 

 
d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3; dan 
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e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 

Blok X-E3. 
 

Pasal 239  
 

(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 234 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) 

dengan luas 198,12 (seratus sembilan 
puluh delapan koma satu dua) hektar. 

 
(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 

a. Sub UP X-C Blok X-C5; 
 

b. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; 
dan 

 
c. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan 

Blok X-E3. 

 
Pasal 240  

 
(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 
huruf f dengan luas 170,77 (seratus tujuh 
puluh koma tujuh tujuh) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona pertahanan dan 

kemanan (KH-1); dan  
 

b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-
5). 

 

(2) Rencana sub zona pertahanan dan 
keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dengan luas 148,24 
(seratus empat puluh delapan koma dua 

empat) hektar meliputi: 
 
a. Sub UP X-B Blok X-B2; 

 
b. Sub UP X-C Blok X-C5; 

 
c. Sub UP X-D Blok X-D1; dan  

 
d. Sub UP X-E Blok X-E2. 

 

(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b berupa instalasi pengolahan air minum 
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dengan luas 22,53 (dua puluh dua koma 

lima tiga) hektar meliputi:  
 

a. Sub UP X-A Blok X-A2;  
 

b. Sub UP X-B Blok X-B1; 
 
c. Sub UP X-C Blok X-C3 dan Blok X-C5;  

 
d. Sub UP X-D Blok X-D3; dan 

 
e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E3. 

 
 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 241  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c 
pada UP X Wiyung meliputi: 

 
a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  
 

c. rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi; 

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 

e. rencana pengembangan jaringan 

drainase; 
f. rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan 
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 

(2) Rencana jaringan prasarana UP X Wiyung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran X.3 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 242  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 241 ayat (1) huruf a berupa jaringan 

transportasi darat. 
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 

c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

dari: 
 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 
 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran X.4 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki prioritas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b berupa rencana prioritas 

pengembangan jaringan pejalan kaki, 
meliputi: 

 
a. Jalan Lingkar Dalam Barat;  

 
b. Jalan Lingkar Luar Barat; 

 

c. Jalan Mastrip; 
 

d. Jalan Raya Menganti; 
 

e. Jalan Raya Bangkingan; 
 

f. Jalan Balas Klumprik – Jalan Sumur 

Welut; 
 

g. Jalan Koridor Baru Menanggal – Balas 
Klumprik; dan 
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h. Jalan Citra Raya Unesa. 
 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi: 
 
a. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur feeder 
meliputi: 

 
1. rute Manukan - Lakarsantri; 

 
2. rute Manukan - Bangkingan; dan 

 

3. rute Dukuh Menanggal - 
Bangkingan. 

 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi: 

 
1. rute Lakarsantri - Taman Bungkul; 

 

2. rute Warugunung - terminal 
intermoda Joyoboyo; dan 

 
3. rute Tambak Oso Wilangon - 

Lakarsantri. 
 
c. mempertahankan dan mengintegrasikan 

rute angkutan umum eksisting 
terhadap pengembangan rute angkutan.  

 
(7) Sistem jaringan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d berupa pembangunan jalur AMC 
rute Lidah Kulon – Lontar – HR 

Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – 
Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – 

UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - 
Mulyosari – Kejawan. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 

 
a. stasiun dan terminal meliputi: 

 
1. rencana stasiun AMC berada di 

Jalan Lingkar Dalam Barat dan 
Jalan Citra Raya Unesa; 
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2. rencana terminal Lakarsantri tipe B 

berada di Sub UP X-C Blok X-C1; 
dan 

 
3. rencana terminal feeder berada di 

sepanjang jalur feeder. 
 

b. rencana halte meliputi: 
 

1. penataan dan optimalisasi fungsi 

halte di Jalan Mastrip; dan  
 

2. pengembangan halte meliputi: 
 

a) sepanjang rute angkutan umum 
dan AMC; 
 

b) pada jalur pejalan kaki; dan 
 

c) pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 

 
c. rencana sistem parkir berupa 

pengaturan tempat parkir dalam 

masing-masing persil. 
 

(9) Rencana jaringan pergerakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengalami perubahan dan/atau 
perkembangan sesuai hasil kajian teknis. 

 

Pasal 243  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 241 ayat (1) huruf b meliputi: 
 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder; dan 

 
c. jaringan energi berupa gas bumi. 

 
(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 

dengan infrastruktur pendukung berupa 
gardu induk berada di Sub UP X-E Blok 

X-E1 
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(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
jaringan SUTT/SUTET meliputi: 

 
a. Sub UP X-A Blok X-A4; 

 
b. Sub UP X-C Blok X-C1 dan Blok X-C2; 

dan 

 
c. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan 

Blok X-D3. 
 

(4) Jaringan distribusi sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) dan saluran udara 
tegangan rendah (SUTR) di seluruh 

wilayah. 
 

(5) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berupa jaringan perpipaan gas 

bumi, meliputi: 
 

a. jaringan perpipaan yang telah 
terbangun di sepanjang koridor jalan 

meliputi: 
 

1. Jalan Raya Mastrip; 

 
2. Rencana Jalan Lingkar Dalam 

Barat; dan 
 

3. Rencana Jalan Lingkar Luar Barat. 
 

b. jaringan perpipaan yang telah 

terbangun di lingkungan Perumahan 
Gunungsari Indah; dan  

 
c. jaringan perpipaan baru di seluruh 

wilayah UP yang pengembangannya 
diarahkan mengikuti koridor jalan 
sesuai ketentuan teknis dan 

peraturan perundang-undangan. 
  

(6) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 244  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c meliputi: 

 
a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; 

dan 

 
b. jaringan telekomunikasi telepon 

nirkabel. 
 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa jaringan kabel 

telekomunikasi yang tersebar di seluruh 
wilayah. 

 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa lokasi menara 
telekomunikasi eksisting dan 

pengembangan sesuai dengan ketentuan 
penataan. 

 
(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota.  

 
Pasal 245  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 241 ayat (1) huruf d meliputi:  
 

a. sumber air minum; dan 
 

b. jaringan perpipaan. 
 

(2) Sumber air minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan hasil pengolahan yang berasal 

dari Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM) Karang Pilang. 

 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
pengembangan pipa unit distribusi, 
transmisi air baku, instalasi produksi, 

dan pengolahan air minum mandiri 
berada di seluruh wilayah. 
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(4) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dikembangkan lebih lanjut 

sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 246  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 

ayat (1) huruf e meliputi: 
 

a. jaringan drainase primer; 
 
b. jaringan drainase sekunder;  

 
c. jaringan drainase tersier; 

 
d. pengembangan rumah pompa; dan 

 
e. pengembangan bozem. 

 

(2) Pengembangan jaringan drainase primer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa Saluran Kali Makmur/ 
Kedurus. 

 
(3) Pengembangan jaringan drainase 

sekunder sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Jajar Tunggal; 
 

b. Saluran Raya Menganti; 
 
c. Saluran Kedurus Tengah Indah; 

 
d. Saluran Kramat; 

 
e. Saluran Bukit Golf Graha Family; 

 
f. Saluran Wiyung; 
 

g. Saluran Babatan Indah; 
 

h. Saluran Babatan; 
 

i. Saluran Babatan Mukti; 
 
j. Saluran Lidah Harapan; 

 
k. Saluran Lidah Wetan; 

 
l. Saluran Lidah Kulon; 
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m. Saluran Raya Pakuwon; 
 

n. Saluran Pakuwon; 
 

o. Saluran Perum Lidah Kulon; 
 
p. Saluran Bangkingan; 

 
q. Saluran Pondok Manggala; 

 
r. Saluran Pondok Maritim; 

 
s. Saluran Kebraon Manis Barat; 
 

t. Saluran Kebraon Manis Selatan; 
 

u. Saluran Kebraon Utara; 
 

v. Saluran Kebraon Selatan; 
 
w. Saluran Kemlaten Baru; 

 
x. Saluran Kemlaten; 

 
y. Saluran Pesapen; 

 
z. Saluran Sumur Welut 
 

aa. Saluran Pondok Maritim Indah Barat; 
 

bb. Saluran Tambak WatuTimur; 
 

cc. Saluran Tambak Watu Tengah; 
 
dd. Saluran Tambak Watu Barat; 

 
ee. Saluran Balas Klumprik Utara; 

 
ff. Saluran Lakarsantri 1; 

 
gg. Saluran Lakarsantri; 
 

hh. Saluran Jalan Raya Lakarsantri; 
 

ii. Saluran Pondok Maritim; 
 

jj. Saluran Kebraon Tengah 1; 
 
kk. Saluran Griyo Kebraon 1; 

 
ll. Saluran Bogangin Komplek;  

 
mm. Saluran Banjar Melati Tengah; 
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nn. Saluran Banjar Melati; 
 

oo. Saluran Pondok Maritim Indah; dan 
 

pp. Saluran Jalan Raya Menganti. 
 

(4) Pengembangan jaringan drainase tersier 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berupa revitalisasi dan 

pembangunan jaringan drainase menuju 
ke jaringan drainase sekunder dan 

drainase primer. 
 
(5) Pengembangan rumah pompa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d berada di Bozem Kedurus pada 

Sub UP X-D Blok X-D3. 
 

(6) Pengembangan bozem sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
mempertahankan bozem eksisting dan 

mengembangkan bozem baru untuk 
pengendali banjir meliputi : 

 
a. Bozem Laguna Golf Citraland pada 

Sub UP X-A Blok X-A2; 
  

b. Bozem Citraland pada Sub UP X-A 

Blok X-A2 dan Blok X-A3; 
 

c. Bozem Puri Lidah Kulon pada Sub UP 
X-A Blok X-A3; 

 
d. Bozem Sepat pada Sub UP X-A Blok X-

A3; 

 
e. Bozem Unesa pada Sub UP X-A Blok 

X-A4; 
 

f. Bozem Kedurus pada Sub UP X-C Blok 
X-C5 dan Sub UP X-D Blok X-D3; 

 

g. Bozem Royal Residence pada Sub UP 
X-D Blok X-D1; 

 
h. Bozem Sumur Welut pada Sub UP X-E 

Blok X-E1 dan Blok X-E2; dan 
 

i. Bozem Komplek Bumi Marinir di Sub 

UP X-E Blok X-E2. 
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(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 247  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 241 ayat (1) huruf f meliputi : 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah 
sejenis domestik melalui pengelolaan 
grey water dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada 
di kawasan permukiman, rumah 

susun, rumah sakit,  puskesmas, dan 
perkantoran. 

 

(2) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 248  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 241 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Pengembangan sistem persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 

 
1. Sub UP X-A Blok X-A1; 

 
2. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, 

Blok X-C3, dan Blok X-C4; 
 
3. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok 

X-D3; dan 
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4. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, 

dan Blok X-E3. 
 

b. rute pengangkutan melalui: 
 

1. Jalan Raya Gunungsari; 
  

2. Jalan Raya Mastrip; 

 
3. Jalan Raya Menganti; 

 
4. Jalan Raya Wisma Lidah Kulon; 

 
5. Jalan Raya Bangkingan; 

 

6. Jalan Bangkingan; 
 

7. Jalan Sumur Welut; 
 

8. Jalan Balasklumprik; dan 
 

9. Jalan Kebraon II. 

 
c. rencana pengembangan TPS 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) pada TPS 
eksisting yang masih memiliki lahan 

cukup;  
 

d. rencana pengembangan komposting 
mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

masyarakat; dan 
 

e. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 

wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 
ketentuan teknis peraturan 
perundang-undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan 

khusus. 
 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

 



302 

 

 

Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 249  
 

(1) Sub UP yang diprioritaskan 
penanganannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

d pada UP X Wiyung berupa 
pengembangan dan penataan kawasan 

berada di Sub UP X-A Blok X-A4. 
 

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. mempertahankan bozem untuk 
mendukung fungsi perlindungan; 

 
b. pengembangan RTH meliputi: 

 

1. pengembangan taman untuk 
ruang publik; dan 

 
2. pengembangan jalur hijau.  

 
c. pengembangan perumahan meliputi: 

 

1. pengembangan perumahan 
kepadatan sedang dan rendah; 

 
2. peningkatan kualitas perumahan 

eksisting; 
 
3. penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung perumahan; dan 
 

4. penataan sistem jaringan 
pendukung pendukung 

perumahan. 
 

d. penataan kawasan perdagangan dan 

jasa skala regional, meliputi: 
 

1. mendukung pengembangan 
kawasan perdagangan jasa yang 

terpadu dengan kawasan 
perkantoran dan fungsi lainnya 
dengan skala pelayanan regional; 

 
2. pengaturan intensitas bangunan 

dan tata bangunan; dan 
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3. pengembangan fasilitas 

pendukung.  
 

e. penataan  sarana pelayanan umum 
SPU pendidikan skala nasional: 

 
1. penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung SPU pendidikan 

seperti jaringan pejalan kaki, 
jaringan jalan yang terintegrasi 

dengan angkutan umum; dan 
 

2. penataan intensitas bangunan 
dan tata bangunan.  

 

f. penataan koridor Jalan Lingkar 
Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar 

Barat sebagai jalur utama meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan di 
koridor Jalan Lingkar Dalam 
Barat dan Jalan Lingkar Luar 

Barat; 
 

2. pengembangan jalur dan sistem 
transportasi AMC beserta fasilitas 

penunjangnya yang terintegrasi 
dengan sistem transportasi kota 
lainnya; dan 

 
3. pengembangan jalur pejalan kaki 

prioritas. 
 

(3) Rencana penetapan Sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum 
dalam Lampiran X.5 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 250  

 
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf e pada UP X Wiyung 
merupakan upaya untuk mewujudkan 

RDTR dan peraturan zonasi dalam 
bentuk program dan pentahapan 

pembangunan pada setiap UP dalam 
jangka waktu perencanaan 5 (lima) 
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tahunan sampai akhir tahun masa 

perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
  

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 

 

(2) program pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
 

a. program perwujudan rencana pola 
ruang; 

 

b. program perwujudan rencana 
jaringan prasarana; dan 

 
c. program perwjudan penetapan Sub 

UP yang diprioritaskan 
penanganannya. 

 

(3) Indikasi program dan pentahapan 
pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang 
prioritas; 

 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 
 

d. sumber pendanaan; dan 
 
e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP X 

Wiyung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

X.6 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
Bagian Kesebelas 

UP XI Tambak Oso Wilangon 
 

Paragraf 1 
Lingkup Wilayah 

 

Pasal 251  
 

(1) Wilayah perencanaan UP XI Tambak 
Oso Wilangon sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi 

seluruh Kecamatan Benowo, 
Kecamatan Tandes, dan Kecamatan 

Asemrowo dengan luas 5.434,03 (lima 
ribu empat ratus tiga puluh empat 

koma nol tiga) hektar. 
 
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbagi ke 
dalam Sub UP dan Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP XI-A terdiri dari Blok XI-A1, 

Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-
A4; 

 

b. Sub UP XI-B terdiri dari Blok XI-B1, 
Blok XI-B2, Blok XI-B3, Blok XI-B4, 

Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7, 
Blok XI-B8, dan Blok XI-B9; 

 
c. Sub UP XI-C terdiri dari Blok XI-C1, 

Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan 

 
d. Sub UP XI-D terdiri dari Blok XI-D1, 

Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, 
Blok XI-D5, dan Blok XI-D6. 

 
(3) Batas wilayah perencanaan dan 

pembagian Sub UP dan Blok pada UP 

XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

digambarkan dalam peta tercantum 
dalam Lampiran XI.1 merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 
Pasal 252  

 
Tujuan penataan UP XI Tambak Oso 
Wilangon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 
mewujudkan pengembangan kawasan 

yang mendukung fungsi kota tepi air 
(Waterfront City), sentra perdagangan jasa 

nasional dengan Pelabuhan Teluk Lamong 
sebagai kegiatan utamanya serta kegiatan 

penunjangnya yaitu perdagangan dan 
jasa, industri/pergudangan, dan 
perumahan. 
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Pasal 253  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP 

XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

meliputi: 
 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

 
b. kebijakan dan strategi jaringan 

prasarana. 
 

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

 
a. pemantapan fungsi lindung dalam 

mendukung keberlanjutan permukiman 
dan industri dengan strategi: 

 
1. mempertahankan kawasan 

mangrove sebagai hutan kota dan 

mengembangkan bozem sebagai 
perlindungan bawahannya; 

 
2. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan pantai, sempadan 
sungai, dan sempadan 
waduk/bozem yang dapat 

dikembangkan sebagai ruang sosial; 
 

3. menetapkan zona lindung setempat 
berupa sempadan SUTT/SUTET 

untuk RTH atau jaringan prasarana; 
 

4. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan Rel KA untuk 
RTH; dan 

 
5. mengembangkan RTH publik dan 

privat di setiap kawasan perumahan 
dan kawasan industri. 

 

b. pemantapan fungsi budi daya dengan 
strategi: 

 
1. mengembangkan perumahan baru 

dengan kepadatan rendah, sedang, 
dan tinggi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat; 

 
2. meningkatkan kualitas lingkungan 

kawasan perkampungan dan 
perumahan; 
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3. mengembangkan perumahan 
vertikal untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan 
kepadatan tinggi; 

 
4. mendukung mengembangkan 

perdagangan dan jasa terutama di 

koridor utama kawasan; 
 

5. penataan pedagang kaki lima (sektor 
informal); 

 
6. mengembangkan kawasan industri 

yang ramah lingkungan;  

 
7. mengembangkan kawasan kota tepi 

air (Waterfront City) di Teluk Lamong 
sebagai kawasan pelabuhan dan 

kegiatan campuran (mixed use); dan 
 

8. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas sesuai dengan 
kebutuhan.  

 
(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan pergerakan 

yang mendukung peningkatan 

pelayanan dan aksesibilitas dengan 
strategi:  

 
1. mengembangkan Jalan Lingkar 

Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar 
Barat untuk mendukung 
perkembangan antar wilayah dan 

antar kegiatan di Kota Surabaya Sisi 
Barat - Utara;  

 
2. mengembangkan jaringan jalan baru 

yang menghubungkan akses 
Pelabuhan Teluk Lamong dengan 
jalan tol Surabaya - Gresik; 

 
3. meningkatkan kapasitas dan 

kualitas jalan untuk mengantisipasi 
peningkatan volume pergerakan 

akibat perkembangan kawasan; 
 
4. meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pelayanan transportasi 
umum sesuai kebutuhan; 
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5. mengembangkan jaringan kereta api 
untuk mendukung pergerakan orang 

dan barang; 
 

6. mengembangkan terminal 
penumpang dan terminal barang; 
dan 

 
7. mengembangkan prasarana pejalan 

kaki di koridor utama kawasan. 
 

b. peningkatan ketersediaan jaringan 
energi gas dan kelistrikan, penambahan 
jaringan yang bersifat interkoneksi, 

serta diversifikasi sumber energi gas 
dan listrik dengan strategi: 

 
1. mengembangkan dan menyediakan 

tenaga listrik yang memenuhi 
standar mutu dan keandalan yang 
berlaku; 

 
2. membangun instalasi baru, 

pengoperasian instalasi penyaluran, 
dan peningkatan jaringan distribusi 

yang sesuai dengan kegiatan 
kawasan; 
 

3. meningkatkan pelayanan jaringan 
listrik ke permukiman; 

 
4. mengembangkan sumberdaya energi 

listrik secara optimal dan efisien 
dengan memanfaatkan sumber 
energi domestik dengan 

mengedepankan sumber daya energi 
bersih dan ramah lingkungan; dan 

 
5. mengembangkan jaringan gas untuk 

mendukung kegiatan perumahan, 
perdagangan dan jasa, serta 
perindustrian,  

 
c. peningkatan ketersediaan 

telekomunikasi secara optimal kepada 
masyarakat dengan strategi: 

 
1. mendukung peningkatan pelayanan 

telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan 

menara telekomunikasi. 
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d. peningkatan pelayanan air minum 

dengan strategi meningkatkan jaringan 
air minum berupa rencana kebutuhan 

dan sistem penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan 
drainase yang terpadu atau terintegrasi 
dengan strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; 
 

2. mengembangkan jaringan drainase 
yang terpadu untuk mengurangi 
banjir;  

 
3. mengoptimalkan fungsi bozem 

sebagai pengendali banjir; dan 
 

4. pengembangan rumah pompa untuk 
mengantisipasi terjadinya banjir rob. 

 

f. peningkatan pelayanan jaringan air 
limbah yang ramah lingkungan dengan 

strategi: 
 

1. mengembangkan IPAL untuk 
industri; dan 
 

2. mengembangkan pengelolaan 
limbah domestik melalui penyediaan 

IPAL komunal. 
 

g. peningkatan pelayanan prasarana 
lainnya untuk mendukung terciptanya 
lingkungan yang sehat dan aman 

dengan strategi: 
 

1. Mengembangkan sistem pengelolaan 
persampahan mandiri dengan 

metode 3R; 
 

2. Mengembangkan dan 

mengoptimalkan fungsi TPS;  
 

3. Mengembangkan teknologi 
persampahan yang ramah 

lingkungan; dan 
 

4. mengembangkan jaringan evakuasi 

rawan bencana banjir dan rawan 
bencana kebakaran. 
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Paragraf 3 

Rencana Pola Ruang 
 

Pasal 254  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
pada UP XI Tambak Oso Wilangon 

meliputi: 
 

a. rencana zona lindung; dan 
 

b. rencana zona budi daya. 
 

(2) Rencana pola ruang UP XI Tambak Oso 

Wilangon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta 

tercantum dalam Lampiran XI.2 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 255  

 
Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 254 ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. rencana zona perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya (PB); 

 

b. rencana zona perlindungan setempat (PS); 
dan 

 
c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 256  

 

(1) Rencana zona perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 255 huruf a 
dengan luas 125,63 (seratus dua puluh 

lima koma enam tiga) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); 

dan 
 

b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2). 
 

(2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas 116,38 (seratus enam 

belas koma tiga delapan) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; dan 
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b. Sub UP XI-C Blok XI-C2. 

 
(3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 9,25 (sembilan koma 

dua lima) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A3; 

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B5 dan Blok XI-

B6; 
 

c. Sub UP XI-C Blok XI-C1; dan  
 
d. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-

D4. 

 

(4) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 

sebagai RTH publik.  
 

Pasal 257  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 
huruf b dengan luas 137,29 (seratus tiga 

puluh tujuh koma dua sembilan) hektar 
meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-
1); 

 
b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-

2); 
 

c. rencana sub zona sempadan 

SUTT/SUTET (PS-4); dan 
 

d. rencana sub zona sempadan rel kereta 
api (PS-5). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan luas 86,42 (delapan puluh 
enam koma empat dua) hektar berada di 

Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok 
XI-A3, dan Blok XI-A4. 
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(3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 6,51 (enam koma 

lima satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; dan 
 

b. Sub UP XI-C Blok XI-C1.  

 
(4) Rencana sub zona sempadan 

waduk/bozem (PS-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 

luas 2,61 (dua koma enam satu) hektar 
berada di Sub UP XI-B Blok XI-B5. 
 

(5) Rencana sub zona sempadan 
SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 
luas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar 

meliputi: 
 
a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;  

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B5; dan 

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1. 

 
(6) Recana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e dengan luas 36,01 (tiga puluh 
enam koma nol satu) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; 

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B5, 

Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan 

Blok XI-B9; 
 

c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, 
dan Blok XI-C3; dan 

 
d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D3, dan Blok XI-D6.  

 

(7) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik. 
 

Pasal 258  
 

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 
huruf c dengan luas 121,46 (seratus dua 
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puluh satu koma empat enam) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1); 

 
b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); 

dan 

 
c. rencana sub zona makam (RTH-3). 

 
(2) Rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan luas 61,98 (enam 
puluh satu koma sembilan delapan)  

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan Blok XI-A3; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B3, 
Blok XI-B4, Blok XI-B5, Blok XI-B6, 
Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9; 

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, 

dan Blok XI-C3; dan 
 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 
dan Blok XI-D6. 

 
(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 42,11 (empat puluh 

dua koma satu satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, 

Blok XI-A3, dan Blok XI-A4; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, 
Blok XI-B3, Blok XI-B5, Blok XI-B6, 

Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9; 
 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, 

dan Blok XI-C3; dan 
 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 

dan Blok XI-D6. 
 

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan luas 17,37 (tujuh belas 

koma tiga tujuh) hektar meliputi: 
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a. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, 

Blok XI-B4, Blok XI-B6, dan Blok XI-B9; 
 

b. Sub UP XI-C Blok XI-C1 dan Blok XI-
C2; dan 

 
c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-

D6. 
 

Pasal 259  
 

Rencana zona budi daya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 
c. rencana zona perkantoran (KT); 

 

d. rencana zona sarana pelayanan umum 
(SPU); 

 
e. rencana zona industri (I); dan 

 
f. rencana zona peruntukan khusus (KH). 

 

Pasal 260  
 

(1) Rencana zona perumahan (R) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 

huruf a dengan luas 1.453,15 (seribu 
empat ratus lima puluh tiga koma satu 
lima) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan 

kepadatan tinggi (R-2); 
 

b. rencana sub zona perumahan 
kepadatan sedang (R-3); dan 

 

c. rencana sub zona perumahan 
kepadatan rendah (R-4). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dengan luas 319,02 (tiga 
ratus sembilan belas koma nol dua) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, 
Blok XI-A3, dan Blok XI-A4; 
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b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, 
Blok XI-B4, Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan 

Blok XI-B9;  
 

c. Sub UP XI-C Blok XI-C2 dan Blok XI-
C3; dan  

 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 

dan Blok XI-D6. 
 

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 1.121,67 

(seribu seratus dua puluh satu koma 
enam tujuh) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; 

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B1 dan Blok XI-

B5; 

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, 

dan Blok XI-C3; dan 
 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-
D6. 

 
(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dengan luas 12,47 (dua 

belas koma empat tujuh) hektar berada di 
Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-D6. 

 

Pasal 261  
 

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 

huruf b dengan luas 277,49 (dua ratus 
tujuh puluh tujuh koma empat sembilan) 
hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 
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luas 196,13 (seratus sembilan puluh enam 

koma satu tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2 dan 
Blok XI-A3; 

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B5, Blok XI-B6, 

Blok XI-B8, dan Blok XI-B9; 

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2 

dan Blok XI-C3; dan 
 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 
dan Blok XI-D6. 

 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 81,36 (delapan puluh satu koma tiga 
enam) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A2 dan Blok XI-A3; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B4, Blok XI-B5, 
dan Blok XI-B9;  

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C2 dan Blok XI-

C3; dan 

 
d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-
D6. 

 
Pasal 262  

 

(1) Rencana zona perkantoran (KT) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 

huruf c berupa rencana sub zona 
perkantoran pemerintah (KT-1) dengan 

luas 12,31 (dua belas koma tiga satu) 
hektar. 

 

(2) Rencana sub zona perkantoran 
pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A2; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B3 dan Blok XI-

B9; dan 
 

c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D5, dan Blok XI-D6. 
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Pasal 263  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum 

(SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
259 huruf d dengan luas 60,85 (enam 

puluh koma delapan lima) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1); 
 

b. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum transportasi (SPU-2); 

 
c. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4); 
 

e. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum sosial budaya (SPU-5);  

 

f. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum peribadatan (SPU-6); dan 

 
g. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum lainnya (SPU-7). 
 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 17,47 (tujuh belas koma empat tujuh) 
hektar meliputi: 

 
a. pendidikan tinggi berada di Sub UP XI-

D Blok XI-D5; 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 
 

1. Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan Blok XI-
A2; 

 

2. Sub UP XI-B Blok XI-B6, Blok XI-B8, 
dan Blok XI-B9; 

 
3. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan 

 
4. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 

dan Blok XI-D6. 
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(3) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum transportasi (SPU-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 4,82 (empat koma delapan dua) 
hektar meliputi: 

 
a. terminal tipe A dan tipe C berada di: 

 

1. Sub UP XI-B Blok XI-B1; dan 
 

2. Sub UP XI-D Blok XI-D5; 
 

b. stasiun berada di Sub UP XI-D Blok XI-
D3.  

 

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
luas 4,68 (empat koma enam delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. rumah sakit berada di Sub UP XI-D 

Blok XI-D1, Blok XI-D2, dan Blok XI-
D5; dan 

 
b. pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP XI-B Blok XI-B9; dan 

 
2. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2 

dan Blok XI-D5.  
 

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum olahraga (SPU-4) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 

luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar 
berada di Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok 

XI-D4 dan Blok XI-D5. 
 

(6) Sub zona sarana pelayanan umum sosial 
budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,11 

(satu koma satu satu) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XI-B Blok XI-B9;  
 

b. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan 
 
c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-
D6. 
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(7) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan 

luas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP XI-A Blok XI-A3 dan Blok XI-A4; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B4, 
Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;  

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan 

 
d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 

Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, 

dan Blok XI-D6. 
 

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan 
umum lainnya (SPU-7) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan 
luas 24,29 (dua puluh empat koma dua 
sembilan) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, 

dan Blok XI-A3; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B4, 
Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7 dan 
Blok XI-B9;  

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2 

dan Blok XI-C3; dan 
 

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, 
Blok XI-D3, Blok XI-D4, dan Blok XI-
D5. 

 
Pasal 264  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 259 huruf e berupa 
rencana sub zona aneka industri (I-4) 
dengan luas 2.043,24 (dua ribu empat 

puluh tiga koma dua empat) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, 

Blok XI-A3, dan Blok XI-A4; 
 

b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, 
Blok XI-B3, Blok XI-B4, Blok XI-B5, 
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Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan 

Blok XI-B9; 
 

c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, 
dan Blok XI-C3; dan 

 
d. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-

D3. 

 
Pasal 265  

 
(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 
huruf f dengan luas 443,70 (empat ratus 
empat puluh tiga koma tujuh nol) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona pertahanan dan 
keamanan (KH-1); 

 
b. rencana sub zona pelabuhan (KH-4); 

dan 

 
c. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-

5). 
 

(2) Rencana sub zona pertahanan dan 
keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,92 

(tiga koma sembilan dua) hektar berada di 
Sub UP XI-D Blok XI-D2. 

 
(3) Rencana sub zona pelabuhan (KH-4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa Pelabuhan Teluk Lamong 
dengan luas 400,44 (empat ratus koma 

empat empat) hektar berada di Sub UP XI-
A Blok XI-A2. 

 
(4) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan luas 39,34 (tiga puluh 
sembilan koma tiga empat) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP XI-B Blok XI-B7 dan Blok XI-
B9; dan 

 
b. Sub UP XI-C Blok XI-C1 dan Blok XI-

C2. 
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Paragraf 4 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Pasal 266  
 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c 
meliputi: 

 
a. rencana pengembangan jaringan 

pergerakan;  
 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  

 

c. rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi;  

 
d. rencana pengembangan jaringan air 

minum;  
 
e. rencana pengembangan jaringan 

drainase; 
 

f. rencana pengembangan jaringan air 
limbah; dan 

 
g. rencana pengembangan jaringan 

prasarana lainnya.  

 
(2) Rencana jaringan prasarana UP XI 

Tambak Oso Wilangon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan 

dalam peta tercantum dalam Lampiran 
XI.3 merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 267  

 
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan 

pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 266 ayat (1) huruf a meliputi: 

 

a. jaringan transportasi darat; dan 
 

b. jaringan transportasi laut. 
 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

a. sistem jaringan jalan; 
 

b. sistem jaringan pejalan kaki; 
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c. sistem pelayanan angkutan umum; 

 
d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 

 
e. prasarana transportasi. 

 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

dari: 
 

a. fungsi jalan eksisting; dan 
 

b. rencana jalan baru. 
 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran XI.4 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

 

a. Jalan Gresik; 
 

b. Jalan Margomulyo; 
   

c. Jalan Lingkar Luar Barat; 
 

d. Jalan Raya Dupak; 

 
e. Jalan Banjarsugihan; 

 
f. Jalan Tandes Lor; 

 
g. Jalan Moroseneng; 
 

h. Jalan Kandangan; 
 

i. Jalan Raya Bibis; 
 

j. Jalan Raya Manukan Kulon; dan 
 

k. Jalan Raya Manukan Wetan. 

 
(6) Sistem pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi: 

 
a. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa feeder 

meliputi: 
 

1. rute Balongsari - Asemrowo; 
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2. rute Benowo - Tambak Oso 

Wilangon; 
 

3. rute Manukan - Bangkingan; 
 

4. rute Manukan – Benowo; 
 
5. rute Manukan – Lakarsantri; 

 
6. rute Manukan - Pasar Turi; dan 

 
7. rute Balongsari - Dukuh Kupang. 

 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa trunk meliputi: 

 
1. rute terminal Tambak Oso Wilangon 

- Gubeng; dan 
 

2. rute terminal Tambak Oso Wilangon 
– Lakarsantri. 

 

c. mempertahankan dan mengintegrasikan 
rute angkutan umum eksisting 

terhadap pengembangan rute angkutan 
baru; dan 

 
d. mengembangkan kereta komuter yang 

meliputi jalur Kandangan - Benowo, 
yang tersambung dengan jalur Gresik – 
Lamongan – Bojonegoro.  

 
(7) Sistem jaringan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d berupa jalur kereta api umum 

terdiri dari: 
 

a. Jalur kereta api yang sudah ada berupa 

Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) –
Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; 

 
b. Rencana jaringan kereta api antar kota 

berupa pembangunan jalur ganda 
berupa Surabaya (Pasar Turi) – 
Lamongan – Babat – Bojonegroro – 

Cepu; dan 
 

c. mengembangkan angkutan  kereta  api  
baik  penumpang dan barang yang 

terintegrasi dengan moda lain di 
Pelabuhan Tanjung  Perak,  Pelabuhan  
Teluk Lamong, Jembatan Suramadu, 

terminal Purabaya, dan simpul 
transportasi. 
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(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 

a. rencana terminal meliputi: 
 

1. pengembangan terminal tipe A yaitu 
terminal Tambak Oso Wilangon di 
Kecamatan Benowo; 

 
2. terminal tipe C yaitu terminal 

Kendung; 
 

3. terminal tipe C terminal Balongsari 
di Kecamatan Tandes; dan 

 

4. terminal jalur feeder berada di 
sepanjang jalur feeder.  

 
b. rencana halte berupa pengembangan 

halte meliputi: 
 

1. sepanjang rute angkutan umum dan 
bus; 

 

2. pada jalur pejalan kaki; dan 
 

3. pada pusat kegiatan atau 
perumahan. 

 
c. rencana sistem parkir berupa 

pengaturan tempat parkir dalam 

masing-masing persil. 
 

(9) Rencana jaringan pergerakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengalami perubahan dan/atau 
perkembangan sesuai hasil kajian teknis. 

 

Pasal 268  
 

(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf b 

berupa optimalisasi dan pengembangan 
terminal Pelabuhan Teluk Lamong yang 
merupakan bagian dari Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak. 
 

(2) Rencana jaringan transportasi laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 269  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  
 

b. jaringan distribusi sekunder; dan 
 

c. jaringan energi berupa gas bumi. 
 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 
dengan infrastruktur pendukung berupa 

gardu induk meliputi: 
 

a. Sub UP XI-B Blok XI-B7 dan Blok XI-
B9; dan 

 
b. Sub UP XI-C Blok XI-C1. 

 

(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

jaringan SUTT/SUTET yang meliputi: 
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;  
 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B5; dan 

 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1. 

 
(4) Jaringan distribusi sekunder 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa saluran udara tegangan 
menengah (SUTM) dan saluran udara 

tegangan rendah (SUTR) di seluruh 
wilayah. 

 
(5) Jaringan energi berupa gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berupa jaringan perpipaan gas 
bumi, meliputi: 

 
a. jaringan perpipaan yang telah 

terbangun di sepanjang koridor jalan 
meliputi: 

 
1. Jalan Margomulyo; 

 

2. Jalan Margomulyo Indah; 
  

3. Jalan Raya Tandes Lor; 
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4. Jalan Raya Darmo Indah; 

 
5. Jalan Darmo Indah Timurarat; 

 
6. Jalan Manukan Tama; 

 
7. Jalan Manukan Dalam; 

 

8. Jalan Balongsari Tama; dan 
 

9. Jalan Raya Darmo Indah Barat. 
 

b. jaringan perpipaan yang telah 
terbangun di lingkungan perumahan 
meliputi: 

 
1. Perumahan Darmo Indah Timur; 

 
2. Perumahan Darmo Harapan 

Indah; 
 

3. Perumahan Manukan; dan 

 
4. Perumahan Tengger Kandangan. 

 
c. jaringan perpipaan baru meliputi: 

 
1. Jalan Gresik; 

 

2. Jalan Terminal Teluk Lamong; 
 

3. Jalan Tol Surabaya-Gresik;  
 

4. Jalan Margomulyo; dan 
 

5. Seluruh wilayah UP yang 

pengembangannya diarahkan 
mengikuti koridor jalan sesuai 

ketentuan teknis dan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(6) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 270  

 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 266 ayat (1) huruf c meliputi: 
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a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; 

dan 
 

b. jaringan telekomunikasi telepon 
nirkabel. 

 
(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa jaringan kabel 
telekomunikasi yang tersebar di seluruh 

wilayah. 
 

(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa lokasi menara 

telekomunikasi eksisting dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan 

penataan. 
 

(4) Ketentuan penataan lokasi menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota.  
 

Pasal 271  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 266 ayat (1) huruf d meliputi: 

 
a. sumber air minum; dan 

 
b. jaringan perpipaan. 

 
(2) Sumber air minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan hasil pengolahan yang berasal 
dari Instalasi Pengolahan Air Minum 

(IPAM) Karang Pilang II dan Karang Pilang 
III.  

 
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

pengembangan pipa unit distribusi, 
transmisi air baku, instalasi produksi, 

dan pengolahan air minum mandiri 
berada di seluruh wilayah. 

 
(4) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 272  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 
ayat (1) huruf e meliputi: 

 
a. jaringan drainase primer; 
 

b. jaringan drainase sekunder; 
 

c. jaringan drainase tersier;  
 

d. pengembangan rumah pompa; dan 
 
e. pengembangan bozem. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. Kali Lamong; 
 
b. Kali Romokalisari; 

 
c. Kali Sememi; 

 
d. Kali Kandangan; 

 
e. Kali Balong; 
 

f. Kali Krembangan; 
 

g. Saluran Margomulyo; 
 

h. Saluran Kalianak; dan 
 
i. Saluran Diversi Gunungsari. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Saluran Benowo; 
 
b. Saluran Babat Jerawat; 

 
c. Saluran Sememi Selatan; 

 
d. Saluran Larangan; 

 
e. Saluran Made; 
 

f. Saluran Citra Raya; 
 

g. Saluran Balongsari; 
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h. Saluran Lontar; 

 
i. Saluran Gadelsari; 

 
j. Saluran Middle Ring Road; 

 
k. Saluran Darmo Indah; 
 

l. Saluran Kupang Jaya; 
 

m. Saluran Simomulyo; dan 
 

n. Saluran Simo Gunung. 
 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 
revitalisasi dan pembangunan jaringan 

drainase menuju ke jaringan drainase 
sekunder dan drainase primer. 

 
(5) Pengembangan rumah pompa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi:  
 

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, 
dan Blok XI-A3;  

 
b. Sub UP XI-B Blok XI-B6 dan Blok XI-

B7; dan 
 
c. Sub UP XI-C Blok XI-C1. 

 
(6) Pengembangan bozem sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
mempertahankan bozem eksisting dan 

mengembangkan bozem baru untuk 
pengendali banjir, meliputi : 
  

a. Sub UP XI-A Blok XI-A2 dan Blok XI-
A3;  

 
b. Sub UP XI-C Blok XI-C1; dan 

 
c. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok X-

D4. 

 
(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 273  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air 

limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 266 ayat (1) huruf f berupa rencana 

IPAL dan IPLT meliputi: 
 
a. sistem limbah domestik dan limbah 

sejenis domestik melalui pengelolaan 
grey water dan black water; dan 

 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman, rumah susun, 
rumah sakit, puskesmas, dan 

perkantoran. 
 

(2) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 274  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 266 ayat (1) huruf g meliputi: 
 
a. sistem persampahan; dan 

 
b. jaringan evakuasi bencana. 

 
(2) Sistem persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 
a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
 

1. Sub UP XI-A Blok XI-A3; 
 

2. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2 
dan Blok IX-B9; 

 

3. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan 
 

4. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-
D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6. 

 
b. rute pengangkutan melalui: 

 

1. Jalan Gresik; 
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2. Jalan Romokalisari; 

 
3. Jalan Jawar Surabaya; 

 
4. Jalan Klakah Rejo; 

 
5. Jalan Moroseneng; 

 

6. Jalan Kandangan; 
 

7. Jalan Raya Manukan Kulon; 
 

8. Jalan Manukan Tengah Tandes; 
 

9. Jalan Manukan Adi Tandes; 

 
10. Jalan Raya Manukan Wetan; 

 
11. Jalan Sikatan; 

 
12. Jalan Raya Bibis; 

 

13. Jalan Balongsari Timur; 
 

14. Jalan Balongsari Tama; 
 

15. Jalan Balongsari Tama Barat VII; 
 

16. Jalan Balongsari Dalam I; 

 
17. Jalan Balongsari Madya III; 

 
18. Jalan Raya Tandes Lor; 

 
19. Jalan Darmo Indah Sari I; 

 

20. Jalan Taman Darmo Indah Selatan 
VII; 

 
21. Jalan Raya Darmo Indah Selatan; 

 
22. Jalan Gede Jaya Timur; 

 

23. Jalan Gedel Tengah IV; 
 

24. Jalan Puncak Permai III Gracia; 
 

25. Jalan Tubanan Indah II; 
 

26. Jalan Raya Tubanan Indah II; 

 
27. Jalan Simpang Darmo Permai Utara 

II; 
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28. Jalan Dupak Rukun; 

 
29. Jalan Raya Dupak; 

 
30. Jalan Tambak Asri; 

 
31. Jalan Asem II; 

 

32. Jalan Asem; 
 

33. Jalan Asem V; dan 
 

34. Jalan Kalibutuh. 
 

c. rencana pengembangan TPS 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle) pada TPS eksisting 
yang masih memiliki lahan cukup;  

 
d. rencana pengembangan komposting 

mandiri di lingkungan perumahan 
berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

masyarakat; dan 
 

e. pengembangan TPS dan rute 

pengangkutan sampah baru di seluruh 
wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan perundang-
undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan 
khusus. 

 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut pada 
lokasi sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Paragraf 5 

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
 

Pasal 275  

 
(1) Sub UP yang diprioritaskan 

penanganannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP XI 

Tambak Oso Wilangon berupa 
pengembangan dan penataan kawasan 
berada di Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan 

Blok XI-A2. 
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(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. pengembangan kawasan pelabuhan dan 
industri pergudangan yang terintegrasi 
dengan kawasan konservasi, meliputi: 

 
1. pengembangan kawasan pelabuhan 

beserta fasilitas pendukungnya; 
 

2. pengembangan kegiatan industri 
yang ramah lingkungan; dan 
 

3. penetapan kawasan sempadan 
pantai sebagai kawasan konservasi 

sekaligus kawasan penyangga 
kegiatan industri. 

 
b. pengembangan fungsi campuran untuk 

mendukung waterfront city, meliputi : 

 
1. mendukung pengembangan kegiatan 

perdagangan dan jasa perkantoran 
dan pergudangan yang terpadu dan 

terintegrasi dengan Pelabuhan Teluk 
Lamong; dan 

 
2. penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung. 

 
c. penataan dan pengembangan 

perumahan meliputi: 
 

1. peningkatan kualitas lingkungan 
kawasan perkampungan yang ada; 
 

2. pengembangan konsep perumahan 
vertikal atau rumah susun; dan 

 
3. pengembangan prasarana dan 

sarana pendukung perumahan. 
 
d. penataan kawasan perdagangan dan 

jasa skala regional-kota-UP, meliputi: 
 

1. penataan intensitas bangunan dan 
tata bangunan; dan 

 
2. pengembangan fasilitas pendukung 

kegiatan perdagangan. 

 
e. pengembangan aksesibilitas untuk 
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mendukung fungsi utama kawasan, 

meliputi: 
 

1. pengembangan jaringan jalan akses 
pelabuhan yang terintegrasi dengan 

jalan lingkar luar barat dan jalan tol 
Surabaya – Gresik. 
 

2. pengembangan jaringan rel kereta 
api untuk mengakomodasi 

pergerakan barang dan orang. 
 

f. pengembangan sistem pengendalian 
banjir, meliputi: 

 

1. penyediaan sarana pintu air yang 
terintegrasi dengan bozem; 

 
2. penataan dan pemeliharaan saluran 

primer;  
 

3. pengamanan kawasan sempadan 

sungai; dan 
 

 
4. penyediaan RTH sebagai kawasan 

resapan. 
 

(3) Rencana penetapan sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran XI.5 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 276  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf e pada UP XI Tambak Oso 

Wilangon merupakan upaya untuk 
mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi 

dalam bentuk program dan pentahapan 
pembangunan pada setiap UP dalam 

jangka waktu perencanaan 5 (lima) 
tahunan sampai akhir tahun masa 
perencanaan, meliputi: 

 
a. program pemanfaatan ruang; dan 
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b. indikasi program dan pentahapan 

pembangunan. 
 

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. program perwujudan rencana pola 

ruang; 

 
b. program perwujudan rencana jaringan 

prasarana; dan 
 

c. program perwjudan penetapan Sub UP 
yang diprioritaskan penanganannya. 

 

(3) Indikasi program dan pentahapan 
pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
   
b. lokasi; 

 
c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 

 
d. sumber pendanaan; dan 

 
e. instansi pelaksana. 

 

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP XI 
Tambak Oso Wilangon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XI.6 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 

Bagian Keduabelas 
UP XII Sambikerep 

 
Paragraf 1 

Lingkup Wilayah 
 

Pasal 277  

 
(1) Wilayah perencanaan UP XII Sambikerep 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf l meliputi seluruh 

Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan 
Pakal dengan luas 3.633,13 (tiga ribu 
enam ratus tiga puluh tiga koma satu tiga) 

hektar. 
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(2) Wilayah perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 
Sub UP dan Blok yang meliputi: 

 
a. Sub UP XII-A terdiri dari Blok XII-A1, 

Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, 
dan Blok XII-A5; 
 

b. Sub UP XII-B terdiri dari Blok XII-B1, 
Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;  

 
c. Sub UP XII-C terdiri dari Blok XII-C1, 

Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-
C4;  
 

d. Sub UP XII-D terdiri dari Blok XII-D1, 
Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan 

 
e. Sub UP XII-E terdiri dari Blok XII-E1, 

Blok XII-E2, dan Blok XII-E3. 
 

(3) Batas wilayah perencanaan dan 

pembagian sub UP dan blok pada UP XII 
Sambikerep sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam 
peta tercantum dalam Lampiran XII.1 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 2 
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 
Pasal 278  

 
Tujuan Penataan UP XII Sambikerep 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a adalah mewujudkan pengembangan 
kawasan sebagai kawasan permukiman, 

perdagangan dan jasa, serta fasilitas olahraga 
terpadu yang terintegrasi dengan kawasan 

lindung. 
 

Pasal 279  

 
(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP 

XII Sambikerep sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: 

 
a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 
 

b. kebijakan dan strategi jaringan 
prasarana. 
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(2) Kebijakan dan strategi pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

 
a. pemantapan fungsi lindung kawasan, 

dengan strategi: 
 

1. mengembangan kawasan hutan kota 

dan bozem sebagai perlindungan 
kawasan bawahan; 

 
2. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan sungai, dan 
sempadan waduk/bozem yang dapat 
dikembangkan sebagai ruang sosial; 

 
3. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan SUTT/SUTET 
untuk RTH atau jaringan prasarana; 

 
4. menetapkan zona lindung setempat 

berupa sempadan rel kereta api 

untuk RTH; 
 

5. mengembangkan ruang terbuka 
hijau publik dan privat pada 

kawasan perumahan; dan 
 
6. memantapkan keberadaan ruang 

terbuka hijau yang ada. 
 

b. pemantapan fungsi budi daya dengan 
strategi: 

 
1. mengembangkan perumahan baru 

dengan kepadatan rendah, sedang 

dan tinggi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat; 

 
2. meningkatkan kualitas lingkungan 

kawasan perkampungan dan 
perumahan; 

 

3. mengembangkan perumahan baru 
dengan konsep hunian berimbang; 

 
4. mengembangkan perumahan 

vertikal untuk pengembangan 
kawasan permukiman dengan 
kepadatan tinggi; 

 
5. mengembangkan perdagangan dan 

jasa terutama di koridor utama 
kawasan; 
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6. menyediakan ruang untuk pedagang 

kaki lima (sektor informal); 
 

7. mengembangkan fasilitas olahraga 
terpadu untuk memenuhi 

kebutuhan regional khususnya 
Surabaya Barat; dan 

 

8. menyediakan dan mempertahankan 
instalasi utilitas sesuai dengan 

kebutuhan.  
 

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 

 
a. pengembangan jaringan transportasi 

dalam mendukung sistem perkotaan, 
mendorong pertumbuhan dan 

pemerataan wilayah dengan strategi:  
 

1. mengembangkan Jalan Lingkar 

Dalam Barat dan Lingkar Luar Barat 
untuk mendukung perkembangan 

antar wilayah dan antar kegiatan di 
Kota Surabaya Sisi Barat-Utara;  

 
2. meningkatkan lebar dan kualitas 

jalan untuk mengantisipasi 

peningkatan volume pergerakan 
akibat perkembangan kawasan; 

 
3. meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pelayanan transportasi 
umum sesuai kebutuhan; 

 

4. mengembangkan jaringan kereta api 
untuk mendukung pergerakan orang 

dan barang; 
 

5. mengembangkan terminal 
penumpang dan terminal barang; 
dan 

 
6. mengembangkan prasarana pejalan 

kaki di koridor utama kawasan. 
 

b. peningkatan ketersediaan jaringan 
energi gas dan kelistrikan, penambahan 
jaringan yang bersifat interkoneksi, 

serta diversifikasi sumber-sumber 
energi gas dan listrik baru dengan 

strategi: 
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1. mengembangkan dan menyediakan 

tenaga listrik yang memenuhi 
standar mutu dan keandalan yang 

berlaku; 
 

2. membangun instalasi baru, 
pengoperasian instalasi penyaluran 
dan peningkatan jaringan distribusi 

yang sesuai dengan kegiatan 
kawasan; 

 
3. meningkatkan jaringan listrik ke 

permukiman;  
 
4. mengembangkan sumberdaya energi 

secara optimal dan efisien dengan 
memanfaatkan sumber energi 

domestik serta energi yang bersih, 
ramah lingkungan dan teknologi 

yang efisien; dan 
 
5. mengembangkan jaringan gas untuk 

mendukung kegiatan perumahan, 
perdagangan dan jasa, 

perindustrian, serta kawasan 
pelabuhan. 

 
c. peningkatan ketersediaan pelayanan 

telekomunikasi secara optimal kepada 

masyarakat dengan strategi: 
 

1. mendukung peningkatan pelayanan 
telekomunikasi dan informasi; dan 

 
2. mengendalikan pertumbuhan 

menara telekomunikasi. 

 
d. peningkatan pelayanan air minum 

dengan strategi meningkatkan jaringan 
air minum berupa rencana kebutuhan 

dan sistem penyediaan air minum; 
 

e. peningkatan pelayanan jaringan 

drainase yang terpadu/terintegrasi 
dengan strategi: 

 
1. mengoptimalkan fungsi drainase 

primer; 
 
2. mengembangkan sistem  drainase 

yang terpadu untuk mengurangi 
banjir; dan 
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3. mengoptimalkan fungsi bozem 

sebagai pengendali banjir. 
 

f. peningkatan pelayanan jaringan limbah 
yang ramah lingkungandengan strategi: 

 
1. mengembangkan IPAL untuk 

kegiatan industri; dan 

 
2. mengembangkan pengelolaan 

limbah domestik melalui penyediaan 
IPAL komunal. 

 
g. peningkatan pelayanan prasarana 

lainnya untuk mendukung terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman 
dengan strategi: 

 
1. mengembangkan sistem pengelolaan 

persampahan mandiri dengan 
metode 3R; 

 

2. mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi TPS;  

 
3. mengembangkan teknologi 

persampahan yang ramah 
lingkungan; dan 

 

4. mengembangkan jaringan evakuasi 
rawan bencana banjir dan rawan 

bencana kebakaran. 
 

Paragraf 3 
Rencana Pola Ruang 

 

Pasal 280  
 

(1) Rencana pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

pada UP XII Sambikerep, meliputi: 
 
a. rencana zona lindung; dan 

 
b. rencana zona budi daya. 

 
(2) Rencana pola ruang UP XII Sambikerep 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran XII.2 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 281  

 
Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. rencana zona perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya (PB); 

 

b. rencana zona perlindungan setempat (PS); 
dan 

 
c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH). 

 
Pasal 282  

 

(1) Rencana zona perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 281 huruf a 
dengan luas 745 (tujuh ratus empat puluh 

lima) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); 

dan 
 

b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2). 
 

(2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas 737,37 (tujuh ratus 

tiga puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar 
meliputi: 

 
a. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok XII-A2, 

Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-
A5; dan 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2 
dan Blok XII-B3. 

 
(3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 7,63 (tujuh koma 
enam tiga) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XII-A Blok XII-A3; 

 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B3; 

 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C3, 

dan Blok XII-C4; 

 
d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-

D2; dan 
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e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-

E2. 

 

(4) Rencana zona perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya (PB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 

sebagai RTH publik.  
 

Pasal 283  

 
(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 
huruf b dengan luas 24,26 (dua puluh 

empat koma dua enam) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona sempadan 

waduk/bozem (PS-3);  
 

b. rencana sub zona sempadan 
SUTT/SUTET (PS-4); dan 

 
c. rencana sub zona sempadan rel kereta 

api (PS-5). 

 
(2) Rencana sub zona sempadan 

waduk/bozem (PS-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 2,05 (dua koma nol lima) hektar 
meliputi: 

 

a. Sub UP XII-C Blok XII-C3; dan 
 

b. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-
D2. 

 
(3) Rencana sub zona sempadan 

SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
luas 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A3 dan Blok XII-
A4; 

 

b. Sub UP XII-C Blok XII-C2 dan Blok XII-
C4;  

 
c. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 

dan Blok XII-D3; dan 
 
d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3 
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(4) Rencana sub zona sempadan rel kereta api 

(PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dengan luas 9,02 (sembilan 

koma nol dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 
Blok XII-A4 dan Blok XII-A5; dan 

 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-
B2. 

 

(5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan sebagai RTH publik.  
 

Pasal 284  

 
(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 
huruf c dengan luas 103,14 (seratus tiga 

koma satu empat) hektar meliputi: 
 

a. rencana sub zona taman dan lapangan 

(RTH-1); 
 

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); 
dan 

 
c. rencana sub zona makam (RTH-3). 

 

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan 
(RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas 62,87 (enam 
puluh dua koma delapan tujuh) hektar 

meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 

Blok XII-A4, dan Blok XII-A5; 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, 
dan Blok XII-B3; 

 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 

Blok XII-C3, dan Blok XII-C4; 

 
d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 

dan Blok XII-D3; dan 
 

e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 
dan Blok XII-E3. 

 

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf b dengan luas 21,23 (dua puluh 

satu koma dua tiga) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 
Blok XII-A4, dan Blok XII-A5; 

 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B2 dan Blok XII-

B3; 

 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 

Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;  
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 

e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 
dan Blok XII-E3. 

 
(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan luas 19,04 (sembilan belas 
koma nol empat) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XII-A Blok XII-A2 dan Blok XII-

A3; 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, 
dan Blok XII-B3;  

 

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1 dan Blok XII-
C2;  

 
d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-

D2; dan 
 

e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-

E3. 
 

Pasal 285  
 

Rencana zona budi daya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b 
meliputi: 

 
a. rencana zona perumahan (R); 

 
b. rencana zona perdagangan dan jasa (K); 

 
c. rencana zona perkantoran (KT); 
 

d. rencana zona sarana pelayanan umum 
(SPU); 

 
e. rencana zona industri (I); dan 
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f.    rencana zona peruntukan khusus (KH). 
 

Pasal 286  
 

(1) Rencana zona perumahan (R) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 
huruf a dengan luas 1.738,24 (seribu 

tujuh ratus tiga puluh delapan koma dua 
empat) hektar meliputi: 

 
a. rencana sub zona perumahan 

kepadatan tinggi (R-2); 
 
b. rencana sub zona perumahan 

kepadatan sedang (R-3); dan 
 

c. rencana sub zona perumahan 
kepadatan rendah (R-4). 

 
(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dengan luas 402,18 
(empat ratus dua koma satu delapan) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A3, Blok XII-A4 
dan Blok XII-A5; 

 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B2; 
 

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 
dan Blok XII-C4; 

 
d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-

D2; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 
 

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan 
sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 1.327,82 

(seribu tiga ratus dua puluh tujuh koma 
delapan dua) hektar meliputi: 

 
a. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok XII-A2, 

Blok XII-A3, dan Blok XII-A5; 
 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, 

dan Blok XII-B3; 
 

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 
Blok XII-C3, dan Blok XII-C4; 
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d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 
 
(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan 

rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dengan luas 8,24 (delapan 

koma dua empat) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-B Blok XII-B3;  
 

b. Sub UP XII-C Blok XII-C3; 

 
c. Sub UP XII-D Blok XII-D3; dan 

 
d. Sub UP XII-E Blok XII-E2. 

 
Pasal 287  

 

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 

huruf b dengan luas 324,27 (tiga ratus 
dua puluh empat koma dua tujuh) hektar 

meliputi: 
 

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5); dan 
 

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan (K-6). 

 
(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 
luas 118,22 (seratus delapan belas koma 

dua dua) hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-B Blok XII-B2;  
 
b. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 

Blok XII-C3, dan Blok XII-C4; 
 

c. Sub UP XII-D Blok XII-D1; dan 
 

d. Sub UP XII-E Blok XII-E3. 
 
(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 206,05 (dua ratus enam koma nol 
lima) hektar meliputi: 
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a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 
Blok XII-A4, dan Blok XII-A5; 

 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, 

dan Blok XII-B3; 
 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 

Blok XII-C3, dan Blok XII-C4; 
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 

 
Pasal 288  

 
(1) Rencana zona perkantoran (KT) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 
huruf c berupa rencana rencana sub zona 
perkantoran pemerintah (KT-1) dengan 

luas 6,73 (enam koma tujuh tiga) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona perkantoran 
pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A1 dan Blok XII-

A2; 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-
B2; 

 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1;  
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 
 

Pasal 289  

 
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum 

(SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
285 huruf d dengan luas 195,06 (seratus 

sembilan puluh lima koma nol enam) 
hektar meliputi: 

 

a. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum pendidikan (SPU-1); 
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b. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum transportasi (SPU-2); 
 

c. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum kesehatan (SPU-3); 

 
d. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4); 

 
e. rencana sub zona sarana pelayanan 

umum sosial budaya (SPU-5);  
 

f. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum peribadatan (SPU-6); dan 

 

g. rencana sub zona sarana pelayanan 
umum lainnya (SPU-7). 

 
(2) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 
luas 23,07 (dua puluh tiga koma nol 

tujuh) hektar meliputi: 
 

a. pendidikan tinggi meliputi: 
 

1. Sub UP XII-B Blok XII-B2; dan 
 
2. Sub UP XII-C Blok XII-C3. 

 
b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi 

meliputi: 
 

1. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-
A3, dan Blok XII-A5; 

 

2. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-
B2, dan Blok XII-B3; 

 
3. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-

C2, dan Blok XII-C3;  
 
4. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-

D2, dan Blok XII-D3; dan 
 

5. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok 
XII-E3. 

 
(3) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum transportasi (SPU-2) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar 

meliputi: 
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a. terminal Benowo tipe C berada di Sub 

UP XII-B Blok XII-B1;  
 

b. terminal Manukan tipe C berada di Sub 
UP XII-E Blok XII-E1; dan 

 
c. Stasiun Benowo berada di Sub UP XII-B 

Blok XII-B2. 

 
(4) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 

luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektar 
meliputi: 

 

a. rumah sakit tipe B berada di Sub UP 
XII-B Blok XII-B1; dan 

 
b. pelayanan kesehatan lainnya selain 

rumah sakit meliputi: 
 

1. Sub UP XII-A Blok XII-A2 dan Blok 

XII-A5; 
 

2. Sub UP XII-B Blok XII-B1;  
 

3. Sub UP XII-C Blok XII-C1; dan 
 
4. Sub UP XII-E Blok XII-E1. 

 
(5) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum olahraga (SPU-4) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 

luas 85,67 (delapan puluh lima koma 
enam tujuh) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A4, 
dan Blok XII-A5; 

 
b. Sub UP XII-C Blok XII-C1;  

 
c. Sub UP XII-D Blok XII-D2; dan  
 

d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2 
dan Blok XII-E3. 

 
(6) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
luas 5,84 (lima koma delapan empat) 

hektar meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A5; 
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b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-

B2; 
 

c. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 
d. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-

E3. 

 
(7) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan 

luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar 
meliputi: 

 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 
dan Blok XII-A5; 

 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2 

dan Blok XII-B3; 
 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1 dan Blok XII-

C2; 
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-
D2; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-

E3. 

 
(8) Rencana sub zona sarana pelayanan 

umum lainnya (SPU-7) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan 

luas 70,94 (tujuh puluh koma sembilan 
empat) hektar meliputi: 

 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, 
Blok XII-A4, dan Blok XII-A5; 

 
b. Sub UP XII-B Blok XII-B2 dan Blok XII-

B3; 
 
c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, 

Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;  
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, 
dan Blok XII-D3; dan 

 
e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 
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Pasal 290  

 
(1) Rencana zona industri (I) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 285 huruf d  
berupa rencana sub zona aneka industri 

(I-4) dengan luas 34,05 (tiga puluh empat 
koma nol lima) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A5; dan 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B2. 

  
Pasal 291  

 
(1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 
huruf e berupa sub zona instalasi utilitas 
(KH-5) dengan luas 11,13 (sebelas koma 

satu tiga) hektar. 
 

(2) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A4 dan Blok XII-

A5;  
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B3; 
 

c. Sub UP XII-D Blok XII-D1; dan 
 

d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, 

dan Blok XII-E3. 
 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Prasarana 

 
Pasal 292  

 

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l 

pada UP XII Sambikerep meliputi: 
 

a. rencana pengembangan jaringan 
pergerakan;  

 

b. rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan;  
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c. rencana pengembangan jaringan 

telekomunikasi; 
 

d. rencana pengembangan jaringan air 
minum;  

 
e. rencana pengembangan jaringan 

drainase; 

 
f. rencana pengembangan jaringan air 

limbah; dan 
 

g. rencana pengembangan jaringan 
prasarana lainnya.  

 

(2) Rencana jaringan prasarana UP XII 
Sambikerep sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta 
tercantum dalam Lampiran XII.3 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 293  
 

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan 
pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 292 ayat (1) huruf a berupa jaringan 
transportasi darat. 

 

(2) Jaringan transportasi darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. sistem jaringan jalan; 

 
b. sistem jaringan pejalan kaki; 
 

c. sistem pelayanan angkutan umum; 
 

d. sistem jaringan perkeretaapian; dan 
 

e. prasarana transportasi. 
 
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdari 
dari: 

 
a. fungsi jalan eksisting; dan 

 
b. rencana jalan baru. 

 

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran XII.4 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

 
a. Jalan Lingkar Luar Barat; 

 
b. Jalan Lingkar Dalam Barat; 

 

c. Jalan Jawar; 
 

d. Jalan Kauman Baru; 
 

e. Jalan Singgapur; 
 

f. Jalan Benowo; 

 
g. Jalan Raya Raci; 

 
h. Jalan Raya Pakal; dan 

 
i. Jalan Raya Babat-Jerawat. 

 

(6) Sistem pelayanan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi: 
 

a. pengembangan dan penetapan rute 
angkutan umum berupa jalur feeder 

meliputi: 
 

1. rute Balongsari - Asemrowo; 

 
2. rute Benowo - Lakarsantri; 

 
3. rute Benowo - TOW; 

 
4. rute Manukan - Bangkingan;  
 

5. rute Manukan – Benowo; 
 

6. rute Manukan – Lakarsantri; 
 

7. rute Manukan - Pasar Turi; dan 
 
8. rute Balongsari - Dukuh Kupang. 

 
b. pengembangan dan penetapan rute 

angkutan umum berupa jalur trunk 
meliputi: 

 
1. rute terminal Tambak Oso Wilangon 

– Lakarsantri; dan 

 
2. rute terminal Benowo – Pandegiling. 
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c. mempertahankan dan mengintegrasikan 
rute angkutan umum eksisting 

terhadap pengembangan rute angkutan; 
dan 

  
d. mengembangkan kereta komuter yang 

meliputi jalur Kandangan - Benowo, 

yang tersambung dengan jalur Gresik – 
Lamongan – Bojonegoro. 

 
(7) Sistem jaringan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d berupa jalur kereta api umum 
meliputi: 

 
a. jalur kereta api yang sudah ada berupa 

Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) –
Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; 

dan 
 
b. rencana jalur kereta api ganda jalur 

Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – 
Babat – Bojonegroro – Cepu. 

 
(8) Prasarana transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
 

a. rencana terminal meliputi: 

 
1. terminal Benowo tipe C; 

 
2. terminal Manukan tipe C; dan 

 
3. terminal jalur feeder berada di 

sepanjang jalur feeder. 
 

b. rencana halte berupa pengembangan 

halte meliputi: 
 

1. perbaikan dan pengoptimalan fungsi 
halte di Jalan Raya Benowo; 

 
2. pembangunan halte pada jalan 

utama yaitu Jalan Pakal dan Jalan 

Sememi yang dekat dengan 
permukiman dan fasilitas 

pendidikan; dan 
3. pada jalur pejalan kaki. 

 
c. rencana sistem parkir berupa 

pengaturan tempat parkir dalam 

masing-masing persil. 
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(9) Rencana jaringan pergerakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengalami perubahan dan/atau 

perkembangan sesuai hasil kajian teknis. 
 

Pasal 294  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 

energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 292 ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. jaringan distribusi primer;  

 
b. jaringan distribusi sekunder;  
 

c. jaringan energi berupa gas bumi; dan 
 

d. jaringan energi alternatif. 
 

(2) Jaringan distribusi primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 
dengan infrastruktur pendukung berupa 

gardu induk berada di Sub UP XII-B Blok 
XII-B2. 

 
(3) Jaringan distribusi primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 
jaringan SUTT meliputi: 

 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2; dan 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B2. 
 

(4) Jaringan distribusi sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) dan saluran udara 
tegangan rendah (SUTR) di seluruh 

wilayah. 
 

(5) Jaringan energi berupa gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berupa jaringan perpipaan gas 

bumi meliputi: 
 

a. jaringan perpipaan yang telah 
terbangun di sepanjang koridor jalan 

meliputi: 
 

1. Jalan Manukan Tama; 

 
2. Jalan Raya Lempung Tama; dan 

 
3. Jalan Bumi Indah. 
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b. jaringan perpipaan yang telah 
terbangun di lingkungan Perumahan 

Candi Lontar; dan 
 

c. jaringan perpipaan baru di seluruh 
wilayah UP yang pengembangannya 
diarahkan mengikuti koridor jalan 

sesuai ketentuan teknis dan 
peraturan perundang-undangan. 

 
(6) Jaringan energi alternatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan 
dengan mengembangkan sumber energi 
listrik alternatif yang berasal dari hasil 

pengolahan sampah TPA. 
 

(7) Rencana pengembangan jaringan 
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 295  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 292 ayat (1) huruf c meliputi: 

 
a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; 

dan 
 

b. jaringan telekomunikasi telepon 
nirkabel. 

 

(2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa jaringan kabel 
telekomunikasi yang tersebar di seluruh 

wilayah. 
 
(3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa lokasi menara 

telekomunikasi eksisting dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan 

penataan. 
 
(4) Ketentuan penataan lokasi menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota.  
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Pasal 296  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan air 

minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 292 ayat (1) huruf d meliputi: 

 
a. sumber air minum; dan 
 

b. jaringan perpipaan. 
 

(2) Sumber air minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan hasil pengolahan yang berasal 
dari Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM) Karang Pilang II dan Karang Pilang 

III. 
 

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

pengembangan pipa unit distribusi, 
transmisi air baku, instalasi produksi, 
dan pengolahan air minum mandiri 

berada di seluruh wilayah. 
 

(4) Rencana pengembangan jaringan air 
minum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 297  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 
ayat (1) huruf e meliputi: 

 

a. jaringan drainase primer; 
 

b. jaringan drainase sekunder;  
 

c. jaringan drainase tersier; 
 
d. pengembangan rumah pompa; dan 

 
e. pengembangan bozem. 

 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 

a. Kali Makmur; dan 

 
b. Saluran Gunungsari. 

 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana 



358 

 

 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

 
a. Saluran Tambakdono; 

 
b. Saluran Romokalisari; 

 
c. Saluran Benowo; 
 

d. Saluran Babat Jerawat; 
 

e. Saluran Sememi Selatan; 
 

f. Saluran Larangan; 
 
g. Saluran Made; 

 
h. Saluran Citra Raya; 

 
i. Saluran Balongsari Hilir; 

 
j. Saluran Lontar; 
 

k. Saluran Balongsari Hulu; 
 

l. Saluran Lingkar Dalam Barat; dan 
 

m. Saluran Darmo Indah. 
 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 
revitalisasi dan pembangunan jaringan 

drainase menuju ke jaringan drainase 
sekunder dan drainase primer. 

 
(5) Pengembangan rumah pompa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berada di Sub UP XII-A Blok XII-
A1 dan Blok XII-A3.  

 
(6) Pengembangan bozem sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 
mempertahankan bozem eksisting dan 
mengembangkan bozem baru untuk 

pengendali banjir meliputi: 
 

a. Sub UP XII-A Blok XII-A3; 
 

b. Sub UP XII-B Blok XII-B3; 
 

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C3 

dan Blok XII-C4; 
 

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok 
XII-D2; dan 
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e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-
E2. 

 
(7) Rencana pengembangan jaringan drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 298  
 

(1) Rencana pengembangan jaringan air 
limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 292 ayat (1) huruf f berupa rencana 

IPAL dan IPLT meliputi: 
 

a. sistem limbah domestik dan limbah 
sejenis domestik melalui pengelolaan 

grey water dan black water;  
 
b. mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja IPAL domestik yang telah ada 
di kawasan permukiman, rumah 

susun, rumah sakit, puskesmas, dan 
perkantoran; 

 
c. pengembangan IPLT di kawasan 

Benowo; dan 
 

d. pengembangan IPAL komunal untuk 

melayani kawasan permukiman dan 
industri non kawasan. 

 
(2) Rencana pengembangan jaringan air 

limbah selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih 
lanjut sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 299  

 
(1) Rencana pengembangan jaringan 

prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 292 ayat (1) huruf g meliputi: 
 

a. sistem persampahan; dan 
 

b. jaringan evakuasi bencana. 
 

(2) Sistem persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
 



360 

 

 

a. TPS yang sudah ada, penyebarannya 

meliputi: 
1. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok 

XII-A2, dan Blok XII-A5; 
 

2. Sub UP XII-B Blok XII-B1; 
 

3. Sub UP XII-C Blok XII-C1; 

 
4. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok 

XII-D2; dan 
 

5. Sub UP XII-E Blok XII-E1. 
 

b. rute pengangkutan melalui: 

 
1. Jalan Jawar; 

 
2. Jalan Kauman Baru; 

 
3. Jalan Raya Sumberejo; 

 

4. Jalan Raya Babat Jerawat; 
 

5. Jalan Pakal; 
 

6. Jalan Raya Raci; 
 

7. Jalan Benowo; 

 
8. Jalan Jurang Kuping; 

 
9. Jalan Rejosari; dan 

 
10. Jalan Bumi Indah. 

 

c. pengoptimalan Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) Benowo yang ramah 

lingkungan dan pengembangan 
teknologi pengeloaan sampah untuk 

energi alternatif di TPA; 
  

d. rencana pengembangan TPS 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) pada TPS 
eksisting yang masih memiliki lahan 

cukup;  
 

e. rencana pengembangan komposting 
mandiri di lingkungan perumahan 

berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 
masyarakat; dan 

 

f. pengembangan TPS dan rute 
pengangkutan sampah baru di seluruh 
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wilayah UP mengikuti kebutuhan dan 

ketentuan teknis peraturan 
perundang-undangan. 

 
(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan 
khusus. 

 
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

 
Pasal 300  

 
(1) Sub UP yang diprioritaskan 

penanganannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP XII 
Sambikerep berupa pengembangan dan 

penataan kawasan berada di Sub UP XII-A 
Blok XII-A2 dan Blok XII-A4. 

 
(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

 
a. pengembangan kawasan hutan kota 

untuk mendukung fungsi lindung; 
 

1. penetapan dan pembangunan 

hutan kota sebagai kawasan 
lindung dan sebagai ruang sosial; 

   
2. penetapan ruang terbuka 

perbatasan Kota Surabaya sebagai 
hutan kota; dan 

 

3. penetapan kawasan penyangga TPA 
Benowo sebagai kawasan hutan 

kota. 
 

b. penataan dan pengembangan 
perumahan, meliputi: 

 

1. pembatasan pengembangan 
kegiatan perumahan pada kawasan 

yang ditetapkan sebagai hutan 
kota; 
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2. peningkatan kualitas lingkungan 

kawasan perkampungan yang ada; 
 

3. pengembangan konsep perumahan 
vertikal atau rumah susun; dan 

 
4. pengembangan prasarana dan 

sarana pendukung perumahan. 

 
c. penataan kawasan perdagangan dan 

jasa skala kota, meliputi: 
 

1. pengembangan dan penataan 
kegiatan perdagangan di sepanjang 
koridor Jalan Lingkar Dalam Barat 

dalam dan Jalan Lingkar Luar 
Barat Luar; 

 
2. penataan intensitas bangunan dan 

tata bangunan; dan 
 
3. pengembangan fasilitas pendukung 

kegiatan perdagangan. 
 

d. pengembangan fasilitas olahraga 
terpadu skala nasional: 

 
1. peningkatan pelayanan Gelora 

Bung Tomo yang didukung dengan 

fungsi lainnya; dan 
 

2. pengembangan jaringan jalan 
sebagai akses menuju Stadion 

Gelora Bung Tomo. 
 

(3) Rencana penetapan sub UP yang 

diprioritaskan penanganannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta tercantum dalam 
Lampiran XII.5 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Paragraf 6 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 301  
 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf e pada UP XII Sambikerep 

merupakan upaya untuk mewujudkan 
RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk 

program dan pentahapan pembangunan 
pada setiap UP dalam jangka waktu 



363 

 

 

perencanaan 5 (lima) tahunan sampai 

akhir tahun masa perencanaan, meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang; dan 
   

b. indikasi program dan pentahapan 
pembangunan. 

 

(2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

 
a. program perwujudan rencana pola 

ruang; 
 

b. program perwujudan rencana jaringan 

prasarana; dan 
 

c. program perwjudan penetapan Sub UP 
yang diprioritaskan penanganannya. 

 
(3) Indikasi program dan pentahapan 

pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
 

b. lokasi; 
 

c. waktu dan tahapan pelaksanaan; 

 
d. sumber pendanaan; dan 

 
e. instansi pelaksana. 

 
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP XII 

Sambikerep sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII.6 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
Bagian Ketigabelas 

Program dan/atau Kegiatan 

 
Pasal 302  

 
(1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 
terkait bentuk pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang, 

Pemerintah Daerah melaksanakan 
program dan/atau kegiatan pembangunan 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan 
pemanfaatan ruang. 
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(2) Program dan/atau kegiatan pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memperhatikan 
kemampuan pemerintah daerah dan/atau 

kebutuhan masyarakat. 
 
 

BAB V 
PERATURAN ZONASI 

 
Bagian Kesatu 

Umum  
 

Pasal 303  

 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang 

berpedoman pada peraturan zonasi. 
 

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku pada setiap sub 
zona. 

 
(3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri dari: 
 

a. materi wajib; dan  
 
b. materi pilihan. 

 
Paragraf 1 

Materi Wajib 
 

Pasal 304  
 
Materi wajib sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 303 ayat (3) huruf a meliputi: 
 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
 
c. ketentuan tata bangunan; 

 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

dan 
 

e. ketentuan pelaksanaan. 
 

Pasal 305  

 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan 

lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
304 huruf a meliputi: 
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a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan 
dengan kode I; 

 
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan 

kode T; 
 
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan 

kode B; dan 
 

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode 
X. 

 
(2) Dalam rangka memudahkan operasional 

perizinan, kegiatan dan penggunaan lahan 

dilengkapi:  
 

a. definisi kegiatan dan jenis kegiatan;  
 

b. ketentuan teknis kegiatan; dan 
 

c. ketentuan teknis pengembangan  

kawasan. 
 

(3) Definisi kegiatan dan jenis kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a tercantum dalam Lampiran XIII 
yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
(4) Ketentuan teknis kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum 
dalam Lampiran XIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
 

(5) Ketentuan teknis pengembangan kawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merupakan ketentuan yang 
mengatur pemanfaatan ruang skala 

kawasan. 
 

(6) Pemanfaatan ruang skala kawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diwujudkan dalam bentuk rencana tapak 

(siteplan). 
 

(7) Rencana tapak (siteplan) mengacu pada 
rencana pola ruang, namun masih 

dimungkinkan adanya perubahan blok, 
jaringan, dan/atau kavling dengan 
mempertimbangkan pengaturan dan 

kualitas terhadap suatu kawasan, 
zona/blok yang sudah berkembang 
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dengan tetap memperhatikan integrasi 

antarkawasan. 
 

(8) Rencana tapak (siteplan) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat 

dimungkinkan perubahannya melalui 
perencanaan ulang (replanning). 

 
(9) Ketentuan teknis pengembangan kawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

 
(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan 

lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 306  
 

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 
huruf b berisi ketentuan mengenai 

besaran pembangunan yang 
diperbolehkan yang meliputi: 

 
a. KDB maksimum; 

 
b. KLB maksimum;  
 

c. ketinggian bangunan maksimum;  
 

d. KDH minimum;  
 

e. KTB maksimum; dan 
 
f. jumlah lantai atau lapis bangunan 

gedung di bawah permukaan tanah 
(basement) maksimum. 

 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XVI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

(3) Khusus bangunan tinggi, KLB maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diberikan apabila memenuhi 
kriteria, meliputi : 
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a. sudah tersedia Angkutan Massal Cepat 

(AMC) dan Transport Demand 
Management (TDM); 

 
b. lebar jalan eksisting sudah sesuai 

dengan lebar jalan pada rencana tata 
ruang; dan  

 
c. penyertaan kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 

 
(4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak terpenuhi baik 
sebagian maupun keseluruhan, maka KLB 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. untuk kegiatan Rumah Susun (Rusun) 

dan/atau Apartemen/Kondominium, 
pengurangan pada masing-masing 

kriteria sebesar 2 (dua) poin; 
 

b. untuk  kegiatan Hotel dan/atau 
Kantor, pengurangan 1 kriteria 
pertama sebesar 2 (dua) poin, 

selanjutnya sebesar 1,5 (satu koma 
lima) poin; dan 

 
c. untuk kegiatan retail, pengurangan 

pada masing-masing kriteria sebesar 
0,2 (nol koma dua) poin 

 

(5) Ketentuan KLB maksimum sebagaimana 
diatur pada ayat (2) dapat mengalami 

penyesuaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan/atau kajian 

teknis. 
 

Pasal 307  

 
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 304 huruf c 
meliputi: 

 
a. GSP; 

 

b. GSB minimum; 
 

c. jarak bebas antar bangunan; dan 
 

d. tampilan bangunan. 
 
(2) GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a mengacu peta pola ruang, dengan 
ketentuan: 
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a. pada jalan dengan fungsi arteri, 

kolektor, dan lokal, penetapan GSP 
meliputi: 

 
1. dalam hal lebar jalan lebih kecil dari 

pada GSP, maka minimal mengikuti 
GSP; dan 
 

2. dalam hal terdapat lahan antara 
persil dengan GSP, maka ketentuan 

GSP berhimpitan dengan persil 
tersebut. 

 
b. pada jalan dengan fungsi lingkungan, 

penetapan GSP mengikuti lebar jalan 

eksisting, kecuali lahan tersebut 
merupakan prasarana, sarana, dan 

utilitas yang harus diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah. 

 
(3) GSB minimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 

Lampiran XVII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
 

(4) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum 
dalam Lampiran XVII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
(5) Tampilan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum 
dalam Lampiran XVIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 308  
 

Ketentuan prasarana dan sarana minimal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 
huruf d berupa penyediaan prasarana dan 

sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan 
zona atau sub zona tercantum dalam 

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

 
Pasal 309  

 

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 304 huruf e terdiri 

dari: 
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a. ketentuan variansi pemanfaatan 

ruang; dan

b. ketentuan pemberian insentif dan
disinsentif.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan ketentuan yang 
memberikan kelonggaran untuk 

menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu 
dengan tetap mengikuti ketentuan 

intensitas pemanfaatan ruang.  

(3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa ketentuan pengalihan hak 

membangun atau Transfer Development 
Right (TDR) pada suatu persil atau sub 

zona ke persil atau sub zona lain sesuai 
kesepakatan bersama pada: 

a. bangunan dan/atau lingkungan cagar

budaya; dan

b. kawasan yang memiliki panduan

rancang kota atau RTBL pada sub UP

Prioritas

(4) ketentuan pengalihan hak membangun 
atau Transfer Development Right (TDR) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan dengan ketentuan meliputi: 

a. pengalihan hak membangun berupa

luas lantai dari satu persil ke persil
lain dengan zona yang sama dalam
satu koridor;

b. hak membangun yang dapat dialihkan

berupa luas lantai dari selisih batasan
KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan

KLB yang telah digunakan pada
kegiatan;

c. KLB maksimum pada kegiatan atau
lahan penerima pengalihan hak

membangun tidak boleh melebihi
ketentuan sebagaimana pada

Lampiran XVI Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang;
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d. dalam hal suatu kegiatan atau lahan 

telah melakukan pengalihan luas 
lantai kemudian ditetapkan KLB baru 

untuk kegiatan atau lahan tersebut, 
maka selisih KLB tidak dapat 

dialihkan;  
 

e. pengalihan luas lantai hanya 

dilakukan 1 (satu) kali; 
  

f. pengalihan luas lantai tidak diizinkan  
pada zona perumahan; dan 

 
g. pengalihan luas lantai hanya dapat 

dilakukan pada persil dengan 

kepemilikian yang sama. 
 

(5) Lokasi ketentuan pengalihan hak 
membangun atau Transfer Development 

Right (TDR) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
 

(6) Ketentuan pemberian insentif dan 
disinsentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan ketentuan 
yang memberikan insentif bagi kegiatan 

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan 
rencana tata ruang dan memberikan 
dampak positif bagi masyarakat, serta 

yang memberikan disinsentif bagi kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sejalan 

dengan rencana tata ruang dan 
memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat.  
 

(7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Walikota. 
 

Paragraf 2 
Materi Pilihan  

 
Pasal 310  

 
Materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 303 ayat (3) huruf b terdiri dari: 

 
a. ketentuan tambahan; dan  

 
b. ketentuan khusus. 
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Pasal 311  

 
Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 310 huruf a berupa pemberian 
izin pada persil lintas sub zona, dengan 

ketentuan meliputi:  
 
a. apabila persil berada pada lintas sub zona 

dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisah, maka peruntukan ruang mengacu 

pada orientasi lahan dan 
mempertimbangkan dominasi koridor 

dan/atau kawasan; 
 
b. apabila persil berada pada lintas sub zona 

dan salah satu sub zona termasuk zona 
lindung, maka peruntukan ruang 

mengikuti sub zona masing-masing; 
 

c. peruntukan ruang sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tidak diperbolehkan 
mengubah dominasi koridor dan/atau 

kawasan; dan 
 

d. pengaturan lainnya dari ketentuan dalam 
materi wajib dapat mengikuti ketentuan 

yang melekat pada kegiatan dan 
penggunaan lahan yang diizinkan. 

  

Pasal 312  
 

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 310 huruf b meliputi: 

 
a. ketentuan khusus ketinggian maksimum 

bangunan; 

 
b. ketentuan khusus pada bangunan 

dan/atau lingkungan cagar budaya; 
 

c. ketentuan khusus pada rawan bencana; 
dan 

 

d. ketentuan khusus kegiatan pariwisata.  
 

Pasal 313  
 

(1) Ketentuan khusus ketinggian maksimum 
bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 312 huruf a mempertimbangkan: 

 
a. kebijakan skala pelayanan kota; dan 
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b. Kawasan Keselamatan Operasional 

Penerbangan (KKOP). 
 

(2) Ketentuan khusus ketinggian maksimum 
bangunan meliputi: 

 
a. pengaturan sub zona K-4 pada UP VI 

Tunjungan dibatasi ketinggian 

maksimum 200 (dua ratus) meter;    
  

b. pengaturan sub zona K-4 pada UP III 
Tambak Wedi dan UP V Tanjung Perak 

dibatasi ketinggian ≥ 200 (dua ratus) 
meter dan maksimum 250 (dua ratus 
limapuluh) meter; 

 
c. pengaturan sub zona K-5 pada UP I 

Rungkut dibatasi ketinggian 
maksimum 200 (dua ratus) meter; 

 
d. pengaturan sub zona K-5 pada UP II 

Kertajaya, UP IV Dharmahusada, UP 

VII Wonokromo, dan UP VIII Dukuh 
Pakis dibatasi ketinggian maksimum 

200 (dua ratus) meter; 
 

e. pengaturan sub zona K-5 pada UP VI 
Tunjungan dibatasi ketinggian 
maksimum 150 (seratus lima puluh) 

meter; 
 

f. pengaturan sub zona K-5 pada UP III 
Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP 

XI Tambak Osowilangon, dan UP XII 
Sambikerep dibatasi ketinggian ≥ 200 
(dua ratus) meter dan maksimum 250 

(dua ratus lima puluh) meter; dan 
 

g. ketinggian maksimum bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

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

 
Pasal 314  

 
(1) Ketentuan khusus pada bangunan 

dan/atau lingkungan cagar budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 
huruf b tersebar pada UP IV 

Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP 
VI Tunjungan, UP VII Wonokromo, UP VIII 

Dukuh Pakis, UP IX Ahmad Yani, dan UP 
X Wiyung. 
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(2) Bangunan dan/atau lingkungan cagar 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran XXII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

(3) pengaturan pada bangunan dan/atau 

lingkungan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

 
a. kegiatan dan jenis kegiatan yang 

diizinkan mengikuti sub zona; 
 

b. KDB diizinkan 100 (seratus) persen 

apabila mempertahankan bangunan 
eksisting; 

 
c. GSP dapat disesuaikan dengan kondisi 

eksisting apabila mempertahankan 
bangunan eksisting; 
 

d. GSB dapat disesuaikan dengan kondisi 
eksisting apabila mempertahankan 

bangunan eksisting; dan 
 

e. perlakuan terhadap bangunan dan/ 
atau lingkungan cagar budaya tetap 
memperhatikan rekomendasi Tim 

Cagar Budaya dan mengikuti 
ketentuan yang diatur pada peraturan 

tersendiri. 
 

(4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan 
bangunan dan/atau lingkungan cagar 
budaya selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 315  

 
(1) Ketentuan khusus pada rawan bencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 

huruf c meliputi:  
 

a. pengaturan pada rawan bencana 
banjir; dan 

 
b. pengaturan pada rawan bencana 

kebakaran. 

 
(2) Pengaturan pada rawan bencana banjir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi: 



374 

 

 

 

a. pengaturan terhadap lingkungan, 
terdiri dari:  

 
1. pemeliharaan dan peningkatan 

terhadap fungsi saluran; dan 
 
2. peningkatan fasilitas pengendali 

banjir. 
 

b. pengaturan pada sub zona meliputi:  
 

1. pada sub zona R-2, R-3, dan R-4 
diutamakan pengembangan RTH 
dan/atau instalasi utilitas 

pengendali banjir pada lahan 
fasilitas umum;  

 
2. tidak diizinkan KDB maksimum 

hingga 100 (seratus) persen bagi 
pengajuan izin baru; dan 

 

3. pada sub zona SPU-7 yang berada 
atau berdekatan dengan rawan 

bencana banjir dapat digunakan 
sebagai bozem atau instalasi 

utilitas pengendali banjir. 
 

c. pengaturan pada rawan bencana 

banjir dilengkapi jalur-jalur evakuasi 
dan titik kumpul  

  
(3) pengaturan pada rawan bencana 

kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

 

a. penyediaan prasarana pemadam 
kebakaran dan akses jalan yang 

memadai; dan   
 

b. pengendalian jarak bebas antar 
bangunan. 

 

(4) Ketentuan khusus pada rawan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XXIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini.  
 

Pasal 316  

 
(1) Ketentuan khusus kegiatan pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 
huruf d meliputi: 
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a. dapat dikembangkan di setiap zona 
sesuai dengan potensi daya tariknya; 

 
b. pengaturan kegiatan dan intensitas 

mengikuti ketentuan teks zonasi; 
 

c. pengembangan tidak boleh 

mengganggu fungsi ekologis; 
 

d. dilengkapi dengan prasarana 
penunjang wisata; dan 

 
e. bangunan dan/atau lingkungan cagar 

budaya dapat dikembangkan sebagai 

wisata. 
 

(2) Pengembangan kegiatan pariwisata 
berdasarkan daya tarik wisata, meliputi: 

 
a. daya tarik wisata alam;  

 

b. daya tarik wisata budaya, dan 
 

c. daya tarik wisata buatan manusia. 
 

(3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
XXIV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
 

 
Bagian Kedua 

Peraturan Zonasi Pada Setiap Sub Zona 
 

Pasal 317   

 
Peraturan zonasi pada setiap sub zona 

dituangkan dalam teks zonasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran XXV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  
 

 
BAB VI 

PERIZINAN 
 

Pasal 318  
 

(1) Setiap orang atau badan yang akan 

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang 
wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. 
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(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
 

a. izin lokasi; dan/atau 
 

b. izin mendirikan bangunan.  
 
(3) Mekanisme pemberian izin pemanfaatan 

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 
 

 
BAB VII 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT  

 
Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 
 

Pasal 319  
 

(1) Dalam rangka pemanfaatan ruang di 

daerah, setiap orang berhak untuk: 
 

a. mengetahui rencana tata ruang; 
 

b. menikmati pertambahan nilai ruang 
sebagai akibat dari penataan ruang; 

 

c. memperoleh penggantian yang layak 
atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan 
yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; dan 
 
d. mengajukan keberatan kepada   

Pejabat   yang   berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya. 

 
(2) Penggantian yang layak atas kerugian 

yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui musyawarah untuk mufakat 

antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
yang berkepentingan. 

 

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan 
mengenai penggantian yang layak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka penyelesaiannya dilakukan sesuai 
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dengan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. 
 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 
 

Pasal 320  

 
(1) Dalam pemanfaatan ruang di daerah, 

setiap orang memiliki kewajiban untuk: 
 

a. menaati rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; 
 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan 
izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

yang berwenang; 
 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam persyaratan izin pemanfaatan 
ruang; dan 

 
d. memberikan akses terhadap kawasan 

yang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan dinyatakan 

sebagai milik umum. 
 

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat 

dalam penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mematuhi  dan  menerapkan  
kriteria,  kaidah,  baku  mutu,  dan 

aturan-aturan penataan ruang yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang 

yang dipraktekkan masyarakat  secara  
turun  temurun  dapat  diterapkan  

sepanjang memperhatikan faktor-faktor 
daya dukung lingkungan, estetika 
lingkungan, lokasi dan struktur 

pemanfaatan ruang serta dapat 
menjamin pemanfaatan ruang yang 

serasi, selaras, dan seimbang. 
 

 
 
 

 
 

 



378 

 

 

Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 
 

Pasal 321  
 

(1) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang di 
daerah dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dengan melibatkan peran 

masyarakat. 
 

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan antara lain: 
 
a. partisipasi dalam penyusunan rencana 

tata ruang; 
 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; 
 

c. partisipasi dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang; dan  

 

d. partisipasi dalam pengawasan 
pemanfaatan ruang. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara peran masyarakat dalam 
pemanfaatan ruang di daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 

 
 

BAB VIII 
PENGAWASAN 

 

Pasal 322  
 

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemanfaatan ruang di daerah. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 
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BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 
  

Pasal 323   
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 
ayat (1) dikenakan sanksi administratif. 

 
(2) Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
 

a. peringatan tertulis; 
 

b. penghentian sementara kegiatan; 

 
c. penghentian sementara pelayanan 

umum; 
 

d. penutupan lokasi; 
 

e. pencabutan izin; 

 
f. pembatalan izin; 

 
g. pembongkaran bangunan; 

 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

 

i. denda administratif. 
 

(3) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   
tata   cara   pengenaan   sanksi 

administratif  diatur  dalam  Peraturan 
Kepala Daerah dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 324  

 

(1) RDTR dan Peraturan Zonasi dilengkapi 
album peta sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran  I.7 - XII.7 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 

 
(2) Album peta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki tingkat ketelitian peta 
1:5000 meliputi: 
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a. lampiran I.7 Album Peta UP I Rungkut; 
 

b. lampiran II.7 Album Peta UP II 
Kertajaya; 

 
c. lampiran III.7 Album Peta UP III 

Tambak Wedi; 

 
d. lampiran IV.7 Album Peta UP IV 

Dharmahusada; 
 

e. lampiran V.7 Album Peta UP V 
Tanjung Perak; 

 

f. lampiran VI.7 Album Peta UP VI 
Tunjungan; 

 
g. lampiran VII.7 Album Peta UP VII 

Wonokromo; 
 
h. lampiran VIII.7 Album Peta UP VIII 

Dukuh Pakis; 
 

i. lampiran IX.7 Album Peta UP IX 
Ahmad Yani; 

 
j. lampiran X.7 Album Peta UP X 

Wiyung; 

 
k. lampiran XI.7 Album Peta UP XI 

Tambak Oso Wilangon; dan 
 

l. lampiran XII.7 Album Peta UP XII 
Sambikerep. 
 

Pasal 325  

 

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan 
zona dan/atau sub zona, kegiatan 

dan/atau prasarana selain sebagaimana 
dimaksud dalam BAB IV didasarkan 

hasil kajian teknis dalam hal terdapat: 
 

a. fakta baru; 
 
b. perubahan dasar penataan ruang; 

dan/atau 
 

c. prioritas kebutuhan pembangunan 
untuk kepentingan umum.  
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(2) Rencana perubahan zona dan/atau sub 

zona, kegiatan dan/atau prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui mekanisme 
peninjauan kembali. 

 
 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 326  

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah 
ini, maka semua peraturan yang 

berkaitan dengan penataan ruang di 
daerah yang telah ada dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini.  

 
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah 

ini, maka: 

 
a. izin pemanfaatan ruang yang telah 

diterbitkan sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 
berlaku;  
 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah 
diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini 
berlaku ketentuan:  

 
1. pada saat rencana tata ruang 

ditetapkan, semua pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang harus 

disesuaikan dengan rencana tata 
ruang melalui kegiatan 

penyesuaian pemanfaatan ruang; 
 

2. pemanfataan ruang yang sah 

menurut rencana tata ruang 
sebelumnya diberi masa transisi 

selama 3 (tiga) tahun untuk 
penyesuaian; dan 

 
3. kerugian yang ditimbulkan akibat 

perubahan pemanfaatan ruang 

bagi yang izinnya diterbitkan 
sebelum penetapan rencana tata 

ruang dan dapat dibuktikan bahwa 
izin tersebut diperoleh sesuai 
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dengan prosedur yang benar, 

kepada pemegang izin 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.

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 327

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 17 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 27 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 8 

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KOTA  SURABAYA  NOMOR 388-8/2018 



 
 

PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038 

 
 

I. UMUM 
 

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Surabaya ke dalam Rencana Detail Tata 
Ruang Kota Surabaya yang bersifat operasional dalam 
pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDTR 
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri                         
Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi 
kabupaten/kota. 
 
Lingkup wilayah RDTR Kota Surabaya adalah seluruh wilayah 
adminsitrasi darat Kota Surabaya yang terbagi atas 12 Unit 
Pengembangan (UP) atau dikenal juga dengan Bagian Wilayah 
Perkotaan (BWP). Pembahasan RDTR berdasarkan muatan 
substansi RDTR meliputi: tujuan penaatan UP, rencana pola 
ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub UP yang 
diprioritaskan penanganannya; ketentuan pemanfaatan ruang 
dan peraturan zonasi. 
 
Dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah, RDTR 
mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur yang 
menyatakan bahwa materi muatan teknis Raperda 
Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan 
pedoman bidang penataan ruang yang berlaku, berdasarkan 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang 
Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian 
Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan 
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian 
tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah 
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam 
memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang 
bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan 
tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan 
lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. 
Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut 
mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang 
tata ruang. 

 
Pasal 2  

Ayat (1)  
Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 
 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 
 

Ayat (5)  
Peninjauan kembali RDTR berlandasakan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
 

Pasal 3  
 Cukup jelas. 
 

Pasal 4  
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5  

Cukup jelas. 
 

Pasal 6  
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Huruf a 

Angka 1 
 Cukup jelas. 
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Angka 2 
 Cukup jelas. 
 
Angka 3 
 Cukup jelas. 
 
Angka 4 

Yang  dimaksud  dengan  kawasan  penyangga 
adalah kawasan yang berfungsi untuk 
memberikan pembatasan, pencegahan, dan 
perlindungan terhadap kawasan sekitarnya dari 
dampak- dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas 
pada kawasan industri. Kawasan penyangga ini 
dapat berupa ruang terbuka hijau, sungai, saluran 
dan lain- lain. 
 

Angka 5 
Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Angka 1 
 Cukup jelas. 
 
Angka 2 

 Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” 
adalah perumahan atau lingkungan hunian yang 
dibangun secara berimbang antara rumah 
sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. 
 

Angka 3 
 Cukup jelas. 
 
Angka 4 
 Cukup jelas. 
 
Angka 5 
 Cukup jelas. 
 
Angka 6 
 Cukup jelas. 
 
Angka 7 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (3)  

Huruf a 
Angka 1 

 Cukup jelas. 
 

Angka 2 
 Cukup jelas. 
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Angka 3 
 Cukup jelas. 
 

Angka 4 
Cukup jelas. 
 

Angka 5 
Cukup jelas. 
 

Angka 6 
Cukup jelas. 
 

Angka 7 
Yang dimaksud “prasarana pejalan kaki” adalah 
fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan 
pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan 
kenyamanan pejalan kaki. Penyediaan prasarana 
jaringan pejalan kaki dilakukan dengan 
mempertimbangkan:  
a. karakteristik sistem transportasi dan 

pergantian moda serta pusat kegiatan;  
b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan 

lahan;  
c. ketersediaan penyeberangan;  
d. ketersediaan jalur hijau;  
e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan  
f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.  

 
Angka 8 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 
 

Huruf d 
Cukup jelas. 
 

Huruf e 
Cukup jelas. 
 

Huruf f 
Cukup jelas. 
 

Huruf g 
Angka 1 

Cukup jelas. 
 

Angka 2 
sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan 
metode 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. 
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Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang 
masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama 
ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti 
mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 
sampah. Recycle berarti mengolah kembali (daur 
ulang) sampah menjadi barang atau produk baru 
yang bermanfaat. 
 

Angka 3 
Cukup jelas. 
 

Angka 4 
Cukup jelas. 

 
Pasal 7  

Cukup jelas. 
 

Pasal 8  
Cukup jelas. 

 
Pasal 9  

Cukup jelas. 
 

Pasal 10  
Cukup jelas. 
 

Pasal 11  
Cukup jelas. 
 

Pasal 12  
Cukup jelas. 
 

Pasal 13  
Cukup jelas. 
 

Pasal 14  
Cukup jelas. 
 

Pasal 15  
Cukup jelas. 
 

Pasal 16  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Huruf a  

Cukup jelas. 
 

Huruf b  
Yang dimaksud pendidikan selain dari pendidikan 
tinggi berupa Sekolah meliputi: 
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1. fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (Tempat 
Penitipan Anak, Playgroup, PAUD, TK, TPQ); 

2. fasilitas Pendidikan Setingkat SD (Sekolah Dasar) 
atau sederajat; 

3. fasilitas Pendidikan Setingkat SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) atau sederajat; 

4. fasilitas Pendidikan Setingkat SMA (Sekolah 
Menengah Atas) atau sederajat; 

5. Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 
Kerja/Lembaga pendidikan non gelar; 

6. Pesantren; dan 
7. Lab Penelitian, Perpustakaan. 

 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Huruf a  
Cukup jelas. 
 

Huruf b  
Yang dimaksud pusat pelayanan kesehatan lainnya 
selain rumah sakit meliputi: 
1. Rumah sakit Khusus; 
2. Klinik Utama; 
3. Klinik Pratama; 
4. Puskesmas/ Laboratorium Kesehatan; dan 
5. Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 
 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17  

Cukup jelas. 
 

Pasal 18  
Cukup jelas. 
 

Pasal 19  
Cukup jelas. 
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Pasal 20  
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (7) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (8) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (9) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (10) 

Yang dimaksud dengan “kajian teknis” adalah berupa 
studi-studi yang bersifat teknis yang dilakukan sebelum 
pembangunan sebagimana peraturan perundangan, 
dapat berupa Detail Engineering Desain (DED) dan studi 
kelayakan atau Feasibility Study (FS). 

Pasal 21  
Ayat (1) 

Huruf a 
Jaringan distribusi primer adalah sistem distribusi 
listrik yang terletak mulai dari gardu induk sampai 
pada suatu gardu distribusi listrik. 
 

Huruf b 
Jaringan distribusi sekunder adalah sistem distribusi 
listrik yang terletak mulai dari rel pembagi pada 
suatu gardu distribusi sampai pada Kwh meter 
konsumen. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud “Gardu Induk” merupakan sub 
sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga 
listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem 
penyaluran (transmisi). 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 22  

Cukup jelas. 
 

Pasal 23  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah instalasi 
tempat pengolahan air baku agar sesuai dengan baku 
mutu menurut peraturan perundangan yang berlaku 
sehingga dapat disalurkan ke masyarakat pengguna. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24  

Ayat (1) 
Huruf a 

Jaringan Drainase primer adalah drainase yang 
berupa akhir dari pembuangan air limpasan di 
perkotaan, bisa berupa kali atau sungai. 
 

Huruf b 
Jaringan Drainase sekunder adalah saluran drainase 
yang menghubungkan antara drainase tersier dengan 
saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder 
lebih kecil daripada saluran drainase primer dan 
lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier. 
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Huruf c 
Jaringan Drainase tersier adalah saluran drainase 
yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, 
perkantoran, dan lainnya yang merupakan 
tangkapan air limpasan yang berasal dari atap 
maupun jalan. 
 

Huruf d 
Pengembangan rumah pompa yang dimaksud adalah 
bangunan pelengkap untuk melindungi peralatan 
seperti genset, panel-panel, pompa banjir, ruang 
operasi dan pemeliharaan untuk drainase perkotaan. 
 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 25  

Cukup jelas. 
 

Pasal 26  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Huruf d 
pengembangan komposting mandiri dimaksudkan 
bertujuan untuk memanfaatkan sampah organik 
menjadi pupuk kompos. 
 

Huruf e 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 27  

Cukup jelas. 
 

Pasal 28  
Cukup jelas. 

 
Pasal 29  

Cukup jelas. 
 

Pasal 30  
Cukup jelas. 
 

Pasal 31  
Cukup jelas. 

 
Pasal 32  

Cukup jelas. 
 

Pasal 33  
Cukup jelas. 
 

Pasal 34  
Cukup jelas. 
 

Pasal 35  
Cukup jelas. 
 

Pasal 36  
Cukup jelas. 
 

Pasal 37  
Cukup jelas. 

 
Pasal 38  

Cukup jelas. 
 

Pasal 39  
Cukup jelas. 
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Pasal 40  
Cukup jelas. 

 
Pasal 41  

Cukup jelas. 
 

Pasal 42  
Cukup jelas. 
 

Pasal 43  
Cukup jelas. 
 

Pasal 44  
Cukup jelas. 
 

Pasal 45  
Cukup jelas. 
 

Pasal 46  
Cukup jelas. 
 

Pasal 47  
Cukup jelas. 

 
Pasal 48  

Cukup jelas. 
 

Pasal 49  
Cukup jelas. 
 

Pasal 50  
Ayat (1) 

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “IPLT” adalah instalasi 
pengolahan lumpur tinja, yang selanjutnya disebut 
IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang 
didesain hanya menerima Lumpur tinja melalui mobil 
atau gerobak tinja (tanpa perpipaan). 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 51  

Cukup jelas. 
 

Pasal 52  
Cukup jelas. 
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Pasal 53  

Cukup jelas. 
 

Pasal 54  
Cukup jelas. 
 

Pasal 55  
Wisata bahari adalah salah satu kegiatan pariwisata 
dengan destinasi atau daya tarik wisata berupa wilayah 
pantai dan alam laut. 
 

Pasal 56  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Huruf a  

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Angka 1 

Cukup jelas. 
 

Angka 2 
Cukup jelas. 
 

Angka 3 
Cukup jelas. 
 

Angka 4 
wisata alam dan buatan berbasis ekowisata adalah 
salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan 
lingkungan dengan mengutamakan aspek 
konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya 
ekonomi masyarakat lokal serta pembelajaran dan 
pendidikan. 
 

Angka 5 
Cukup jelas. 
 

Angka 6 
Cukup jelas. 
 

Angka 7 
Cukup jelas. 
 

Angka 8 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konservasi_alam&action=edit&redlink=1
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Pasal 57  
Cukup jelas. 
 

Pasal 58  
Cukup jelas. 
 

Pasal 59  
Cukup jelas. 
 

Pasal 60  
Cukup jelas. 
 

Pasal 61  
Cukup jelas. 
 

Pasal 62  
Cukup jelas. 
 

Pasal 63  
Cukup jelas. 
 

Pasal 64  
Cukup jelas. 
 

Pasal 65  
Cukup jelas. 
 

Pasal 66  
Cukup jelas. 
 

Pasal 67  
Cukup jelas. 
 

Pasal 68  
Cukup jelas. 
 

Pasal 69  
Cukup jelas. 
 

Pasal 70  
Cukup jelas. 
 

Pasal 71  
Cukup jelas. 
 

Pasal 72  
Cukup jelas. 
 

Pasal 73  
Cukup jelas. 
 

Pasal 74  
Cukup jelas. 
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Pasal 75  

Cukup jelas. 
 

Pasal 76  
Cukup jelas. 
 

Pasal 77  
Cukup jelas. 
 

Pasal 78  
Cukup jelas. 

 
Pasal 79  

Sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan skala 
kegiatan regional yang terpadu secara berkelanjutan 
mengakomodasi dan menetapkan kegiatan yang sudah ada 
berupa pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan rumah 
sakit tipe A yang memiliki pelayanan hingga skala regional 
(provinsi). Keberadaan sarana pelayanan tersebut 
menimbulkan dampak bagi perkembangan kegiatan 
disekitarnya yang juga perlu diakomodasi agar sinergi. 

 
Pasal 80  

Cukup jelas. 
 

Pasal 81  
Cukup jelas. 
 

Pasal 82  
Cukup jelas. 
 

Pasal 83  
Cukup jelas. 

 
Pasal 84  

Cukup jelas. 
 

Pasal 85  
Cukup jelas. 
 

Pasal 86  
Cukup jelas. 
 

Pasal 87  
Cukup jelas. 
 

Pasal 88  
Cukup jelas. 
 

Pasal 89  
Cukup jelas. 
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Pasal 90  
Cukup jelas. 
 

Pasal 91  
Cukup jelas. 
 

Pasal 92  
Cukup jelas. 

 
Pasal 93  

Cukup jelas. 
 

Pasal 94  
Cukup jelas. 
 

Pasal 95  
Cukup jelas. 

 
Pasal 96  

Cukup jelas. 
 

Pasal 97  
Cukup jelas. 

 
Pasal 98  

Cukup jelas. 
 

Pasal 99  
Cukup jelas. 
 

Pasal 100  
Cukup jelas. 
 

Pasal 101  
Cukup jelas. 
 

Pasal 102  
Cukup jelas. 
 

Pasal 103  
Cukup jelas. 
 

Pasal 104  
Yang dimaksud “berkarakter kota lama” adalah keberadaan 
bangunan, lingkungan dan/atau cagar budaya sebagai 
karakter kawasan di Tanjung Perak.  
 
Yang dimaksud “Industri strategis” adalah industri 
kepelabuhanan dan militer yang memiliki nilai strategis 
dan penting bagi perekonomian serta pertahanan dan 
keamanan. 
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Pasal 105  
Cukup jelas. 
 

Pasal 106  
Cukup jelas. 

 
Pasal 107  

Cukup jelas. 
 

Pasal 108  
Cukup jelas. 
 

Pasal 109  
Cukup jelas. 
 

Pasal 110  
Cukup jelas. 
 

Pasal 111  
Cukup jelas. 
 

Pasal 112  
Cukup jelas. 
 

Pasal 113  
Cukup jelas. 
 

Pasal 114  
Cukup jelas. 
 

Pasal 115  
Cukup jelas. 
 

Pasal 116  
Cukup jelas. 
 

Pasal 117  
Cukup jelas. 
 

Pasal 118  
Cukup jelas. 
 

Pasal 119  
Cukup jelas. 
 

Pasal 120  
Cukup jelas. 
 

Pasal 121  
Cukup jelas. 
 

Pasal 122  
Cukup jelas. 
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Pasal 123  

Cukup jelas. 
 

Pasal 124  
Cukup jelas. 
 

Pasal 125  
Cukup jelas. 
 

Pasal 126  
Cukup jelas. 
 

Pasal 127  
Cukup jelas. 
 

Pasal 128  
Cukup jelas. 
 

Pasal 129  
Cukup jelas. 
 

Pasal 130  
Cukup jelas. 
 

Pasal 131  
Yang dimaksud “berkarakter” adalah pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa di UP Tunjungan tanpa 
mengubah bangunan asli yang telah ditetapkan sebagai 
cagar budaya dan bersesuaian dengan kehidupan 
masyarakatnya. Untuk bangunan baru yang menunjang 
fungsi dimaksud, maka harus menyesuaikan dengan 
tipologi bangunan yang sudah ada di sekitarnya. 
 

Pasal 132  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
 

Ayat (2) 
 Huruf a 

Angka 1 
 Cukup jelas. 
 

Angka 2 
 Cukup jelas. 
 

Angka 3 
Merevitaliasi kawasan Kalimas yang berkarakter 
adalah penataan kawasan tepi Kalimas tanpa 
mengubah bangunan asli yang telah ditetapkan 
sebagai cagar budaya dan bersesuaian dengan 
kehidupan masyarakatnya. 
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Angka 4 

 Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 133  
Cukup jelas. 
 

Pasal 134  
Cukup jelas. 
 

Pasal 135  
Cukup jelas. 
 

Pasal 136  
Cukup jelas. 
 

Pasal 137  
Cukup jelas. 

 
Pasal 138  

Cukup jelas. 
 

Pasal 139  
Cukup jelas. 
 

Pasal 140  
Cukup jelas. 

 
Pasal 141  

Cukup jelas. 
 

Pasal 142  
Cukup jelas. 
 

Pasal 143  
Cukup jelas. 
 

Pasal 144  
Cukup jelas. 
 

Pasal 145  
Cukup jelas. 
 

Pasal 146  
Cukup jelas. 
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Pasal 147  
Cukup jelas. 
 

Pasal 148  
Cukup jelas. 
 

Pasal 149  
Cukup jelas. 

 
Pasal 150  

Cukup jelas. 
 

Pasal 151  
Cukup jelas. 

 
Pasal 152  

Cukup jelas. 
 

Pasal 153  
Cukup jelas. 
 

Pasal 154  
Cukup jelas. 

 
Pasal 155  

Cukup jelas. 
 

Pasal 156  
Cukup jelas. 

 
Pasal 157  

Cukup jelas. 
 

Pasal 158  
Cukup jelas. 
 

Pasal 159  
Cukup jelas. 
 

Pasal 160  
Cukup jelas. 
 

Pasal 161  
Cukup jelas. 
 

Pasal 162  
Cukup jelas. 
 

Pasal 163  
Cukup jelas. 
 

Pasal 164  
Cukup jelas. 
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Pasal 165  
Cukup jelas. 
 

Pasal 166  
Cukup jelas. 
 

Pasal 167  
Cukup jelas. 
 

Pasal 168  
Cukup jelas. 

 
Pasal 169  

Cukup jelas. 
 

Pasal 170  
Cukup jelas. 
 

Pasal 171  
Cukup jelas. 
 

Pasal 172  
Cukup jelas. 

 
Pasal 173  

Cukup jelas. 
 

Pasal 174  
Cukup jelas. 
 

Pasal 175  
Cukup jelas. 
 

Pasal 176  
Cukup jelas. 
 

Pasal 177  
Cukup jelas. 
 

Pasal 178  
Cukup jelas. 
 

Pasal 179  
Cukup jelas. 
 

Pasal 180  
Cukup jelas. 
 

Pasal 181  
Cukup jelas. 

 
Pasal 182  

Cukup jelas. 
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Pasal 183  
Cukup jelas. 
 

Pasal 184  
Cukup jelas. 
 

Pasal 185  
Cukup jelas. 
 

Pasal 186  
Cukup jelas. 
 

Pasal 187  
Cukup jelas. 
 

Pasal 188  
Cukup jelas. 
 

Pasal 189  
Cukup jelas. 
 

Pasal 190  
Cukup jelas. 
 

Pasal 191  
Cukup jelas. 
 

Pasal 192  
Cukup jelas. 
 

Pasal 193  
Cukup jelas. 
 

Pasal 194  
Cukup jelas. 
 

Pasal 195  
Cukup jelas. 
 

Pasal 196  
Cukup jelas. 
 

Pasal 197  
Cukup jelas. 
 

Pasal 198  
Cukup jelas. 
 

Pasal 199  
Cukup jelas. 
 

Pasal 200  
Cukup jelas. 



22 

 
Pasal 201  

Cukup jelas. 
 

Pasal 202  
Cukup jelas. 

 
Pasal 203  

Yang dimaksud dengan “produktif dan nyaman” adalah 
memiliki produktivitas tinggi dengan tumbuhnya 
perdagangan jasa skala regional serta kawasan tertata dan 
kondusif bagi terciptanya tata ruang yang mampu 
mengakomodir aktivitas masyarakat. 
 
Yang dimaksud “permukiman yang layak huni dan 
berkelanjutan” adalah permukiman sesuai dengan kaidah 
dan standar yang berlaku untuk dapat menunjang peri 
kehidupan masyarakat di dalamnya secara terus menerus. 
 

Pasal 204  
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Huruf a 

Angka 1 
Cukup  jelas. 
 

Angka 2 
Cukup jelas. 
 

Angka 3 
Yang dimaksud dengan “taman yang berkarakter” 
adalah taman sebagai identitas masuk Kota 
Surabaya yaitu dengan penataan pulau jalan 
Bundaran Waru dan median jalan di Jalan Ahmad 
Yani.  
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 

Pasal 205  
Cukup jelas. 
 

Pasal 206  
Cukup jelas. 
 

Pasal 207  
Cukup jelas. 
 



23 

Pasal 208  
Cukup jelas. 
 

Pasal 209  
Cukup jelas. 
 

Pasal 210  
Cukup jelas. 
 

Pasal 211  
Cukup jelas. 
 

Pasal 212  
Cukup jelas. 
 

Pasal 213  
Cukup jelas. 
 

Pasal 214  
Cukup jelas. 
 

Pasal 215  
Cukup jelas. 
 

Pasal 216  
Cukup jelas. 
 

Pasal 217  
Cukup jelas. 
 

Pasal 218  
Cukup jelas. 
 

Pasal 219  
Cukup jelas. 
 

Pasal 220  
Cukup jelas. 
 

Pasal 221  
Cukup jelas. 
 

Pasal 222  
Cukup jelas. 
 

Pasal 223  
Cukup jelas. 
 

Pasal 224  
Cukup jelas. 
 

Pasal 225  
Cukup jelas. 
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Pasal 226  

Cukup jelas. 
 

Pasal 227  
Cukup jelas. 
 

Pasal 228  
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Angka 1 

 Cukup jelas. 
 

Angka 2 
Cukup jelas. 
 

Angka 3 
 Cukup jelas. 
 

Angka 4 
Cukup jelas. 
 

Angka 5 
Cukup jelas. 

 
Angka 6 

Yang dimaksud dengan “industri ramah 
lingkungan” adalah industri yang menghasil 
energi/produk yang tidak mencemari lingkungan. 
 

Angka 7 
Cukup jelas. 
 

Angka 8 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 229  

Cukup jelas. 
 

Pasal 230  
Cukup jelas. 
 

Pasal 231  
Cukup jelas. 
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Pasal 232  

Cukup jelas. 
 

Pasal 233  
Cukup jelas. 
 

Pasal 234  
Cukup jelas. 
 

Pasal 235  
Cukup jelas. 
 

Pasal 236  
Cukup jelas. 
 

Pasal 237  
Cukup jelas. 
 

Pasal 238  
Cukup jelas. 
 

Pasal 239  
Cukup jelas. 
 

Pasal 240  
Cukup jelas. 

 
Pasal 241  

Cukup jelas. 
 

Pasal 242  
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 243  
Cukup jelas. 
 

Pasal 244  
Cukup jelas. 
 

Pasal 245  
Cukup jelas. 
 

Pasal 246  
Cukup jelas. 
 

Pasal 247  
Cukup jelas. 
 

Pasal 248  
Cukup jelas. 
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Pasal 249
Cukup jelas. 

Pasal 250
Cukup jelas. 

Pasal 251
Cukup jelas. 

Pasal 252
Kota tepi air (Waterfront city) adalah konsep pengembangan 
daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun 
danau. Waterfront City/Development juga dapat diartikan 
suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki 
kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya 
pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik 
alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk 
pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi 
berorientasi ke arah perairan. 

Pasal 253
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Angka 1 

 Cukup jelas. 

Angka 2 
 Cukup jelas. 

Angka 3 
 Cukup jelas. 

Angka 4 
 Cukup jelas. 

Angka 5 
 Cukup jelas. 

Angka 6 
 Cukup jelas. 

Angka 7 
kawasan Waterfront City di Teluk Lamong yang 
direncanakan sebagai kawasan pelabuhan dan mix 
use dilakukan untuk  mendukung pengembangan 
kawasan Pelabuhan Teluk Lamong dan akan 
dilengkapi dengan penyediaan sarana dan 
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prasarana sesuai kebutuhan pengembangan 
pelabuhan. 

Angka 8 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Angka 1 

 Cukup jelas. 

Angka 2 
 Cukup jelas. 

Angka 3 
 Cukup jelas. 

Angka 4 
Banjir Rob adalah banjir air laut yang disebabkan 
naiknya permukaan air laut. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Pasal 254
Cukup jelas. 

Pasal 255
Cukup jelas. 

Pasal 256
Cukup jelas. 

Pasal 257
Cukup jelas. 

Pasal 258
Cukup jelas. 
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Pasal 259
Cukup jelas. 

Pasal 260
Cukup jelas. 

Pasal 261
Cukup jelas. 

Pasal 262
Cukup jelas. 

Pasal 263
Cukup jelas. 

Pasal 264
Cukup jelas. 

Pasal 265
Cukup jelas. 

Pasal 266
Cukup jelas. 

Pasal 267
Cukup jelas. 

Pasal 268
Cukup jelas. 

Pasal 269
Cukup jelas. 

Pasal 270
Cukup jelas. 

Pasal 271
Cukup jelas. 

Pasal 272
Cukup jelas. 

Pasal 273
Cukup jelas. 

Pasal 274
Cukup jelas. 

Pasal 275
Cukup jelas. 
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Pasal 276
Cukup jelas. 

Pasal 277
Cukup jelas. 

Pasal 278
Yang dimaksud “fasilitas olahraga terpadu” adalah fasilitas 
olah raga yang terdiri atas lebih dari satu jenis olah raga 
dalam sebuah kawasan. 

Pasal 279
Cukup jelas. 

Pasal 280
Cukup jelas. 

Pasal 281
Cukup jelas. 

Pasal 282
Cukup jelas. 

Pasal 283
Cukup jelas. 

Pasal 284
Cukup jelas. 

Pasal 285
Cukup jelas. 

Pasal 286
Cukup jelas. 

Pasal 287
Cukup jelas. 

Pasal 288
Cukup jelas. 

Pasal 289
Cukup jelas. 

Pasal 290
Cukup jelas. 

Pasal 291
Cukup jelas. 

Pasal 292
Cukup jelas. 
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Pasal 293
Cukup jelas. 

Pasal 294
Cukup jelas. 

Pasal 295
Cukup jelas. 

Pasal 296
Cukup jelas. 

Pasal 297
Cukup jelas. 

Pasal 298
Cukup jelas. 

Pasal 299
Cukup jelas. 

Pasal 300
Cukup jelas. 

Pasal 301
Cukup jelas. 

Pasal 302
Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud Kemampuan Pemerintah meliputi 
kemampuan pembiayaan, sosial, budaya, dan lain 
sebagainya. 

Pasal 303
Cukup jelas. 

Pasal 304
Cukup jelas. 

Pasal 305
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud “Ketentuan Teknis Kegiatan” adalah 
aturan teknis pembangunan yang ditetapkan 
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berdasarkan peraturan/standar teknis yang berlaku 
serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang 
sesuai dengan kebutuhan. 

Huruf c 
Yang dimaksud “Ketentuan Teknis Pengembangan 
Kawasan” adalah aturan teknis pembangunan pada 
permohonan Kawasan antara lain Kawasan 
perumahan, perdagangan  dan jasa, dan/atau 
perindustrian. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud “rencana tapak (siteplan)” adalah 
gambaran/peta rencana peletakan bangunan atau 
kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala 
batas-batas luas lahan tertentu. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Yang dimaksud perencanaan ulang (replanning) dapat 
dilakukan sebagian atau seluruh kawasan. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

Pasal 306
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan sudah tersedia Angkutan 
Massal Cepat (AMC) dan Transport Demand 
Management (TDM) adalah : 
1. Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Transport

Demand Management (TDM) telah beroperasi atau 
sedang dalam proses pembangunan; atau 
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2. Adanya kesanggupan dari setiap orang
yang akan membangun gedung tinggi
untuk mendukung pembangunan
Angkutan Massal Cepat (AMC) dan
Transport Demand Management (TDM).

Huruf b 
Yang dimaksud dengan lebar jalan eksisting 
sudah sesuai dengan lebar jalan pada 
rencana tata ruang adalah : 
1. Lebar jalan eksisting yang telah

terbangun atau sedang dalam proses
pembangunan telah sesuai dengan
rencana tata ruang; atau

2. Adanya kesanggupan dari setiap orang
yang akan membangun gedung tinggi
untuk mendukung pembangunan jalan
yang lebarnya sesuai dengan rencana
tata ruang.

Huruf c 
Yang dimaksud dengan penyertaan kontribusi 
terhadap pembangunan daerah adalah 
kontribusi yang akan diserahkan kepada 
Pemerintah Kota Surabaya bagi setiap orang 
atau badan yang memperoleh KLB Maksimum 
dalam bentuk penyediaan : 
1. Fasilitas publik;
2. Fasilitas untuk mendukung

pembangunan Angkutan Massal Cepat
(AMC) dan Transport Demand
Management (TDM); dan/atau

3. Fasilitas untuk pembangunan jalan.

Ayat (4) 
Huruf a 

Yang dimaksud pengurangan pada masing-masing 
kriteria, contohnya adalah apabila dalam ketentuan 
dasar nilai KLB maksimum adalah 12 poin, maka 
pengaturannya meliputi:  
1. KLB maksimum sebesar 12 poin diberikan apabila

memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria)
2. KLB maksimum sebesar 10 poin  diberikan apabila

memenuhi 2 kriteria
3. KLB maksimum sebesar 8 poin diberikan apabila

memenuhi 1 kriteria
4. KLB maksimum sebesar 6 poin diberikan apabila

tidak terpenuhi seluruh kriteria

Huruf b 
Yang dimaksud pengurangan pada masing-masing 
kriteria, contohnya adalah apabila dalam ketentuan 
dasar nilai KLB maksimum adalah 9 poin, maka 
pengaturannya meliputi:  
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1. KLB maksimum sebesar 9 poin diberikan apabila
memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria)

2. KLB maksimum sebesar 7 poin  diberikan apabila
memenuhi 2 kriteria

3. KLB maksimum sebesar 5,5 poin diberikan apabila
memenuhi 1 kriteria

4. KLB maksimum sebesar 4 poin diberikan apabila
tidak terpenuhi seluruh kriteria

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “retail” adalah kegiatan-
kegiatan yang menimbulkan bangkitan/tarikan 
dengan frekuensi tinggi. Lingkup jenis kegiatan retail 
antara lain pusat perbelanjaan, mall, minimarket, 
supermarket, hypermarket, departemen store, toko, 
ruko, pasar, restoran, ballroom, gedung MICE, ruang 
pameran, kolam renang yang dikomersilkan, ruang 
pentas musik, tempat wisata, tempat usaha 
kesehatan, tempat usaha kecantikan, dan sejenisnya. 

Pengurangan pada masing-masing kriteria, contohnya 
adalah apabila dalam ketentuan dasar nilai KLB 
maksimum adalah 2 poin, maka pengaturannya 
meliputi:  
1. KLB maksimum sebesar 2 poin diberikan apabila

memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria) 
2. KLB maksimum sebesar 1,6 poin  diberikan

apabila memenuhi 2 kriteria 
3. KLB maksimum sebesar 1,4 poin  diberikan

apabila memenuhi 1 kriteria 
4. KLB maksimum sebesar 1,2 poin  diberikan

apabila tidak terpenuhi seluruh kriteria 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Pasal 307
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup Jelas. 

Huruf b 
Cukup Jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud “jarak bebas antar bangunan” adalah 
ruang terbuka minimal pada sisi samping dan sisi 
belakang bangunan terhadap GSB dan batas 
perpetakan/ pekarangan, yang harus dipenuhi 
sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota. 
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Huruf d 
Yang dimaksud “tampilan bangunan pada suatu 
zona” adalah tampilan bangunan yang ditetapkan 
dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan 
bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya 
bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian 
bangunan dengan lingkungan sekitarnya.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 308
Cukup jelas. 

Pasal 309
Ayat (1) 

Huruf a 
Ketentuan variansi pemanfaatan ruang dimaksudkan 
untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang 
mikro dan sebagai dasar penetapan transfer of 
development rights (TDR) dan air right development 
yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL dan/atau 
ketentuan lainnya. 

Huruf b 
Insentif  dapat  berbentuk kemudahan  perizinan, 
keringanan  pajak,  kompensasi, imbalan,  subsidi 
prasarana,  pengalihan hak membangun,  dan 
ketentuan  teknis lainnya.  

Disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan 
persyaratan, pengenaan  pajak  dan  retribusi  yang  
tinggi,  pengenaan  denda,  pembatasan penyediaan 
prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk 
penyediaan prasarana dan sarana kawasan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud bangunan dan/atau lingkungan 
cagar budaya adalah bangunan dan/atau lingkungan 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII 
Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 310
Huruf a 

Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang 
ditambahkan pada zona atau sub zona yang bersifat 
spesifik untuk melengkapi ketentuan dasar. 

Huruf b 
Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur 
pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan 
diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan 
karakteristik zona dan kegiatannya, dan digambarkan 
di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) 
dengan zona lainnya dan disertai penjelasannya. 

Pasal 311
Yang dimaksud dengan “pemberian izin pada persil lintas 
sub zona” adalah pemberian izin pada sub zona yang 
berlainan baik yang berada pada satu perpetakan atau 
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah oleh jalan, 
saluran, brandang, dan/atau persil.  

Pasal 312
Cukup jelas. 

Pasal 313
Cukup jelas. 

Pasal 314
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud “bangunan eksisting” adalah 
bangunan lama yang harus dipertahankan 
berdasarkan rekomendasi Tim Cagar Budaya. 

Bangunan eksisting dapat diizinkan memiliki KDB 
100 (seratus) persen apabila KDB bangunan eksisting 
tersebut 100 (seratus) persen, atau KDB dapat 
melebihi ketentuan apabila mempertahankan 
bangunan eksisting. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Tim Cagar Budaya adalah tim yang bertugas 
memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian 
dan pelestarian bangunan dan/ atau lingkungan 
cagar budaya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 315
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 
Bagi pengajuan izin baru pada koridor jalan yang 
diizinkan hingga 100% berdasar ketentuan dasar, 
nilai KDB maksimum yang diizinkan adalah 
mengikuti ketentuan di koridor jalan dengan lebar 
diatas 3 sampai 5 meter. 

Angka 3 
Cukup jelas. 
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Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 316
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a  

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” 
adalah Daya Tarik Wisata yang berupa 
keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” 
adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, 
rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.  

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil 
Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus 
yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) 
dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah 
wisata alam dan wisata budaya.  

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 317
Cukup jelas. 

Pasal 318
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang 
diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh 
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman 
modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, 
dan atau menggunakan tanah tersbut guna 
keperluan usaha penanaman modalnya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” 
adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah 
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kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau 
merawat bangunan sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 319
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah 
bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak 
menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi 
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 320
Cukup jelas. 

Pasal 321
Cukup jelas. 

Pasal 322
Cukup jelas. 

Pasal 323
Cukup jelas. 

Pasal 324
Cukup jelas. 

Pasal 325
Ayat (1)  

Huruf a 

Fakta baru antara lain: bencana alam dan 
kebutuhan masyarakat. 

Huruf b 
Perubahan dasar penataan ruang antar lain 
adanya perubahan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan 
Peraturan Daerah ini. 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (2)  
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Cukup jelas. 

Pasal 326
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 
Yang dimaksud dengan “penggantian yang 
layak” adalah bahwa nilai atau besarnya 
penggantian tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang diberi penggantian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 327
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6
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LAMPIRAN I.4 Sistem Jaringan Jalan UP I Rungkut 

NO. 
SISTEM 

JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

1. Usulan Jalan 
Baru 

Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 
(merupakan jalan bebas hambatan sebagaimana 

dimaksud dalam kementerian Pekerjaan Umum 

Nomor HK.01 03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

32 

Frontage Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 

(merupakan jalan bebas hambatan sebagaimana 

dimaksud dalam kementerian Pekerjaan Umum 

Nomor HK.01 03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

14 kanan dan 

14 kiri 

2. Arteri Primer Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 40 

3. Arteri Sekunder Jalan Raya Prapen 45 

Jalan Jemursari 45 dan 47 

Jalan Jemur Andayani/ Jalan Kutisari 47 

Jalan Raya Kendangsari Industri/ Jalan Kutisari 47 

Jalan Panjang Jiwo 28 

Jalan Rungkut Industri 39 

Jalan Kedung Baruk 30 

Jalan Raya Rungkut Menanggal 25 

Jalan Rungkut Madya/ Jalan Rungkut Mapan Utara 40 

Jalan Rungkut Tengah 25 

Jalan Pandugo 25 

Jalan Raya Rungkut/ Jalan Raya Kali Rungkut 25 

Jalan Rungkut Puskesmas 25 

Jalan Rungkut Alang-Alang 25 

Jalan Medokan Sawah/ Jalan Gunung Anyar Sawah 40 

Jalan Zamhuri 40 

Jalan Wonorejo Timur 30 

Jalan Raya Medokan Sawah Timur/ Jalan Gunung Anyar Emas 40 

Jalan Jagir Wonokromo 25 

Jalan Raya Nginden 40 

Jalan Rungkut Harapan 25 

Jalan Raya Medayu Utara 25 



- 16 -

NO. 
SISTEM 

JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

Jalan Rungkut Kidul Industri 20 

4. Kolektor 
Sekunder 

Jalan Kendal Sari 25 

Jalan Wonorejo 25 

Jalan Wonorejo Permai 30 

Jalan Tenggilis 30 

Jalan Raya Kendangsari 30 

Jalan Rungkut Industri I 28 

Jalan Rungkut Industri III 17 dan 18 

Jalan Rungkut  Industri XIV 14 

Jalan Amir Mahmud 25 

Jalan Medokan Asri 30 

Jalan Nusa Indah 30 

Jalan Raya Wiguna Timur 25 

Jalan Gunung Anyar Timur 28 

Jalan Gunung Anyar Tengah 15 

Jalan Wonorejo Selatan 15 

Jalan Brebek Industri 30 

Jalan Gunung Anyar Lor 15 

Jalan Raya Rungkut Mapan 22 

Jalan Rungkut Industri XI 15 

Jalan Rungkut Menanggal-Harapan 15 

Jalan Wonorejo Permai Selatan 30 

Jalan Berbek Industri I 30 

Jalan Rungkut Mapan Selatan/ Jalan Rungkut Barata UA 25 

Jalan Kyai Abdul Karim 25 

Jalan Rungkut Asri Tengah 25 

Jalan Gunung Anyar Jaya III/ Jalan Raya Wiguna Selatan 20 

Jalan Jimbaran 20 

Jalan Penjaringan Sari 30 

Jalan Nginden Intan Raya 40 

Jalan Panjang Jiwo Permai 30 

Jalan Tenggilis Mejoyo 30 

Jalan Rungkut Asri Utara XIII 25 

Jalan Gunung Anyar Jaya 28 
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NO. 
SISTEM 

JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

Jalan Gunung Anyar Tambak 20 

Jalan Baruk Utara I/ Jalan Kendalsari A 26 

Jalan Baruk Utara IX 20 

Jalan I Gusti Ngurah Rai 28 

Jalan Gunung Anyar Sawah 20 

5. Lokal Sekunder Jalan Baruk Barat I 26 

Jalan Baruk Barat VI 20 

Jalan Baruk Barat VII 10 

Jalan Baruk Timur I 26 

Jalan Graha Gunung Anyar Tambak 15 

Jalan Gunung Anyar Emas 24 

Jalan Gunung Anyar Emas Selatan 10 

Jalan Kaliwaru Gang Masjid 10 

Jalan Kaliwaru I 10 

Jalan Kedung Baruk Barat 20 

Jalan Kendal Sari Selatan 14 

Jalan Kutisari Selatan 15 

Jalan Kutisari Utara 15 

Jalan Masjid 8 

Jalan Medokan Asri Barat 25 

Jalan Medokan Asri Tengah 30 

Jalan Medokan Ayu 8 

Jalan Medokan Ayu Selatan 10 

Jalan Medokan Kp 12 

Jalan Rungkut Industri III 17 

Jalan Raya Medokan Sawah 12 

Jalan Tambak Medokan Ayu 10 

Jalan Rungkut Menanggal Harapan/ Jalan Rungkut Mapan Selatan/ 

Jalan Rungkut Mapan Tengah X  
25 

Jalan Rungkut Barata VI 21 

Jalan Wonorungkut Utara I/ Jalan Wonorejo Permai Utara X 20 

Jalan Tanah Lot 18, 19 dan 20 

Jalan Mejoyo I 10 

Jalan Mejoyo II 10 
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NO. 
SISTEM 

JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

Jalan Meri Boulevard 10 

Jalan Panjang Jiwo Permai Selatan/ Jalan Prapen Indah Timur I 30 

Jalan Penjaringan Asri 30 

Jalan Penjaringan Timur 13 

Jalan Prapen Indah Timur I/ Jalan Panjang Jiwo Permai Selatan 30 

Jalan Puri Besakih 20 

Jalan Raya Kedung Asem 10,12,15 dan 

17 

Jalan Raya Kuta 16 

Jalan Raya Medokan Sawah Timur/ Jalan Gunung Anyar Emas 40 

Jalan Raya Saronojiwo/ Jalan Prapen Indah Timur I 30 

Jalan Rungkut Industri IV 17 

Jalan Rungkut Asri 25 

Jalan Rungkut Asri Barat 25 

Jalan Rungkut Asri Timur VI 10 

Jalan Rungkut Asri Timur XVI 12 

Jalan Rungkut Asri Timur XVIII 20 

Jalan Rungkut Asri Utara I 25 

Jalan Rungkut Barata Raya 10 

Jalan Rungkut Harapan 20 

Jalan Rungkut Mapan Selatan/ Jalan Rungkut Barata UC/ Jalan 

Rungkut Barata UA 
25 

Jalan Saronojiwo IV/ Jalan Prapen Indah Timur I 30 

Jalan Tenggilis Mejoyo AI 30 

Jalan Tengilis Mejoyo 30 

Jalan Wonorejo Permai Selatan X/ Jalan Wonorejo Permai Selatan VII 20 

Jalan Rungkut Tengah Gang V 24 

Jalan Wonorejo Permai Timur 20 

Jalan Gunung Anyar Harapan 20 

Jalan Rungkut Menanggal Timur 20 dan 21 

▪ Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi
eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

▪ Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak terkurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN I.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

ttd
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LAMPIRAN I.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP I Rungkut 
I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP I RUNGKUT

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

▪ Pengembangan dan pengoptimalan zona perlindungan

terhadap kawasan bawahannya berupa hutan kota dan

bozem

▪ Rehabilitasi dan konservasi zona perlindungan terhadap

kawasan bawahannya

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

Sempadan Sungai

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

sempadan Waduk/Bozem

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan Sempadan

SUTT/SUTET

▪ Penambahan RTH Publik dan Privat minimum 30% dari

luas kawasan

▪ Pelestarian kawasan lindung dan pengembangan

kawasan lindung sebagai kawasan wisata mangrove

skala internasional dan edukasi

2. Perwujudan Zona Budidaya

▪ Penetapan perumahan kepadatan rendah, sedang dan

tinggi

▪ Pengembangan perumahan kepadatan rendah dan

sedang

▪ Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala

pelayanan Regional/Kota/UP

▪ Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala

pelayanan lokal/lingkungan

▪ Penataan zona perdagangan jasa

▪ Pengembangan zona perkantoran yang terintegrasi

dengan fungsi perdagangan jasa

▪ Pengembangan zona sarana pelayanan umum skala

regional dan lokal

▪ Peningkatan kualitas zona sarana pelayanan umum

▪ Pembatasan pengembangan zona industri

▪ Pembatasan kegiatan pada zona khusus pertahanan

keamanan dan instalasi utilitas
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B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

▪ Peningkatan lebar dan mutu jalan arteri primer, arteri

sekunder, kolektor sekunder, lokal dan lingkungan

▪ Pengembangan jalan baru

▪ Pembukaan akses antar perumahan sehingga bisa

terintegrasi

▪ Peningkatan mutu perkerasan jalan khususnya di jalan-

jalan lingkungan yang masih belum memiliki perkerasan

(makadam)

▪ Pengembangan feeder untuk mendukung sistem 

transportasi AMC

▪ Pembangunan jalur AMC

▪ Pengembangan terminal tipe C untuk peningkatan

pelayanan sirkulasi angkutan umum

▪ Pengembangan trotoar pada jalan-jalan utama

▪ Pengembangan sistem parkir off street berupa parkir

gedung dan parkir halaman pada fungsi perdagangan

jasa, fasilitas umum dan industri

▪ Pengembangan zebra cross pada jalan utama yang

diletakkan pada pusat-pusat kegiatan

▪ Pengembangan dan pengoptimalan fungsi halte pada

jalan utama yang diarahkan dekat dengan fasilitas

umum dan bangkitan tinggi

2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

▪ Pengembangan jaringan distribusi sekunder berupa

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 6 KV – 20

KV yang ditempatkan pada jaringan jalan lingkungan

untuk meningkatkan pelayanan listrik dari jaringan

distribusi primer yang ada. Pengembangan jaringan ini

akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukungnya

▪ Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik

pada kawasan-kawasan yang belum terlayani serta

pemasangan penerangan jalan pada jalur utama dan

terutama pada daerah rawan kecelakaan

▪ Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan

SUTT sebagai kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan

▪ Pengembangan jaringan perpipaan energi gas bumi

3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

▪ Penataan lokasi menara telekomunikasi
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4. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum 

▪ Peningkatan distribusi pelayanan air bersih secara 

menyeluruh 

▪ Permeliharaan perpipaan pipa distribusi air bersih 

▪ Meminimalkan tingkat kebocoran air bersih 

▪ Pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup 

sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. 

Pengembangan jaringan air minum direncanakan pada 

seluruh wilayah yang dimana pengembangannya mengikuti 

pengembangan jaringan jalan yang ada 

▪ Pembangunan bangunan pengambil air baku, bangunan 

penunjang dan bangunan pelengkap serta bak penampung air 

▪ Pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan pada 

seluruh wilayah UP I Rungkut 

▪ Monitoring kualitas air bersih untuk menjaga kualitas air 

bersih yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai dengan standar 

baku mutu pada seluruh wilayah UP I Rungkut 

5. Perwujudan Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi 

▪ Pengembangan sistem on site yaitu berupa sistem 

pembuangan air limbah yang dimiliki oleh masing-masing 

pihak yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah. 

▪ Pengembangan IPAL di kawasan industri 

 

6. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan 

▪ Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem 

pengangkutan maupun pengelolaan dengan mengembangkan 

konsep bank sampah pada seluruh wilayah UP I Rungkut;  

▪ Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan 

dan pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA; 

▪ Program pengolahan sampah dengan sistem composting atau 

pengomposan dengan cara memisahkan sampah organik dan 

anorganik 

7. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase 

▪ Pembangunan kembali saluran drainase yang tersumbat oleh 

pembangunan jalan di wilayah UP I Rungkut 

▪ Perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman dan 

penyediaan saluran sesuai perkiraan kebutuhan, kebutuhan 

terhadap drainase ini tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi 

juga untuk fasilitas sosial, perdagangan dan komersial pada 

seluruh wilayah UP I Rungkut 

▪ Peningkatan saluran primer, sekunder dan tersier 

▪ Pemeliharaan dan pengawasan pada tiap saluran drainase 

secara rutin dari penumpukan sedimen dan sampah; 

▪ Pada saluran-saluran sekunder yang tidak memenuhi 

kapasitas rencana perlu didesain ulang seperti melakukan 

perubahan dimensi saluran air 
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▪ Mengintegrasikan saluran antar pengembang dan saluran

lingkungan

▪ Mensosialisasikan program kepedulian terhadap kebersihan

dan perawatan sungai, dengan tidak membuang sampah

dan limbah ke sungai

▪ Pengembangan drainase tidak hanya untuk penanggulangan

banjir namun sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di

UP I Rungkut dengan sistem drainase dengan kedalaman

tertentu pada titik-titik sumber air yang berada di kawasan

tertentu, terutama pada kawasan permukiman padat dan

Kawasan Industri SIER

C. PROGRAM PERWUJUDAN PENETAPAN SUB UP YANG

DIPRIORITASKAN:

▪ Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota

▪ Pengembangan RTH

▪ Penataan Koridor Jalan (MERR)

▪ Penataan Perumahan

▪ Penataan Industri dan Pergudangan

▪ Penataan Sistem Jaringan, Pendukung Industri dan 

Pergudangan (Drainase, Air Minum dan Sistem Persampahan) 
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP I RUNGKUT 
Aspek 

Pengembangan 
(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Pola Ruang 
I. Zona Lindung             

Zona 
Perlindungan 

Terhadap 
Kawasan 

Bawahannya (PB) 

Sub Zona Hutan Kota (PB-1) 
Penetapan dan pelestarian 
hutan kota Prapen ,dan 
Penjaringan Sari 

Sub UP I-A (Blok I-A5) dan Sub UP I-
C (Blok I-C2) 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup 

▪ Bagian Hukum 

Sub Zona Waduk/Bozem (PB-2) 
1. Revitalisasi bozem  

(PB-2) untuk kegiatan 
wisata dan konservasi 

• Sub UP I-A (Blok I-A2 dan Blok I-
A5), 

• Sub UP I-B (Blok I-B1) 
• Sub UP I-C (Blok I-C5), dan 
• Sub UP I-D (Blok I-D1, Blok I-D2, 

Blok I-D3) 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Bagian Hukum 

2. Optimalisasi fungsi 
Waduk/Bozem Wonorejo 

Sub UP I-D (Blok I-D3)         APBD Kota 
Surabaya 

Zona 
Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Pantai (PS-1) 
1. Penetapan kawasan 

sempadan pantai 

 

Sub UP I-D (Blok I-D1, I-D2, dan I-
D3) 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 
 

2. Penetapan kawasan 
pantai berhutan 
mangrove dengan  
fungsi utama sebagai 
kawasan lindung  
serta penanaman 

        APBD Kota 
Surabaya 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

mangrove sebagai upaya 
pengembangan wisata 
mangrove 

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

▪ Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

▪ Bagian Hukum

3. Pengembangan
sempadan pantai yang

terintegrasi dengan
ekosistem pesisir dan
wisata pantai

APBD Kota 
Surabaya

4. Pelestarian kawasan
lindung dan
pengembangan kawasan
lindung sebagai
kawasan wisata
mangrove skala
internasional dan
edukasi

SUB UP I-D (Blok I-D3) APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, dan 

Swasta 

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Swasta
▪ Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

5. Optimalisasi kegiatan
pertanian (perikanan)
yang bersinergi dengan

fungsi lindung

Pantai Timur Surabaya yang berada 
pada Sub UP (Blok I-D1, I-D2, dan I-
D3)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

▪ Dinas Ketahanan 

Pangan dan 
Pertanian

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 
1. Penetapan sempadan

sungai pada seluruh UP
I Rungkut yang dilewati
sungai dengan jarak

minimal 3 meter dari
bibir sungai

▪ Sub UP I-A (Blok I-A2, Blok I-A3,
Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-
A6)

▪ Sub UP I-B (Blok I-B1 dan Blok I-

B3);
▪ Sub UP I-C (Blok I-C2 dan Blok I-

C7); dan
▪ Sub UP I-D (Blok I-D1, Blok I-D2

dan Blok I-D3).

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Pengairan 
Prov Jawa Timur 

2. Penetapan dan 
perlindungan melalui 
pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan 
inspeksi, plengsengan 
serta penghijauan di 
sepanjang sempadan 
sungai  

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi

Sub Zona Sempadan  
Waduk/Bozem (PS-3) 

1. Perlindungan kawasan
dengan pengembangan
ruang terbuka hijau
dan/atau ruang terbuka
nonhijau di sepanjang
sempadan waduk/
bozem

Sempadan waduk/bozem pada UP I 
Rungkut di Sub UP I-A (Blok I-A2)

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang

2. Optimalisasi dan 
pengendalian kawasan 

sempadan waduk/ 
bozem 

APBD Kota 
Surabaya

Sub Zona Sempadan 
SUTT/SUTET (PS-4) 

1. Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET

Sub UP I-A (Blok I-A3) APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

2. Pengendalian kawasan 
sempadan SUTT/SUTET 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 
▪ Masyarakat 
▪ PLN 

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 

(RTH) 

Sub zona Taman dan 
Lapangan (RTH-1) 

           

1. Penyediaan dan 
peningkatan kualitas 
dan kuantitas RTH di 
kawasan perumahan 
serta penyediaan RTH 
publik minimal 7% pada 

zona perumahan. 

Di seluruh UP I Rungkut 
 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat 
▪ Swasta 

2. Penyediaan taman di 
setiap kelurahan di UP I 
Rungkut 

        

3. Penyediaan RTH publik 
minimal 10% pada zona 
industri  

▪ Sub UP I-A (Blok I-A1 dan Blok I-
A2); 

▪ Sub UP I-B (Blok I-B1); dan 
▪ Sub UP I-C (Blok I-C6). 

        

Sub zona Jalur Hijau  
(RTH-2) 

Di seluruh UP I Rungkut 
 
 
 
 
 
 

 

          

1. Penyediaan jalur hijau 
sepanjang jalan arteri, 

kolektor, lokal dan jalan 
lingkungan 

2. Pemeliharaan jalur hijau 
yang telah ada 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 

Terbuka Hijau 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub zona Makam (RTH-3) 
1. Mempertahankan

makam eksisting

2. Mengembangkan

makam berdasarkan

kebutuhan
masyarakat

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kebersihan 

dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Swasta

II. Zona Budi daya
Zona Perumahan 

(R) 
Sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

1. Peningkatan kualitas 
hunian kawasan 
perumahan padat

▪ Sub UP I-A (Blok I-A1, Blok I-A3,
Blok I-A4, Blok I-A5, Blok I-A6)

▪ Sub  UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,

Blok I-B3)
▪ Sub UP I-C (Blok I-C1)
▪ Sub UP-D (Blok I-D1)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan,
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Masyarakat

2. Pembuatan akses antar
kawasan dan fasilitas
perumahan

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

3. Pemberian buffer/jalur 
hijau Kawasan Industri 
SIER yang dekat dengan 
perkampungan 

Sub UP I-A (Blok I-A2) APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Badan Perencanan
Pembangunan

▪ Swasta
▪ Dinas Penanaman

Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sub zona Perumahan 
Kepadatan Sedang (R-3) 
1. Penyediaan sarana dan

prasarana pendukung 
perumahan pada 
perumahan baru

• Sub UP I-A (Blok I-A3, Blok I-A4,
Blok I-A5, Blok I-A6);

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,
Blok I-B3); dan

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C2,
Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5,
Blok I-C6, Blok I-C7)

• Sub UP I-D (Blok I-D1, Blok I-D2,
Blok I-D3)

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan

2. Pembuatan akses antar
kawasan dan fasilitas
perumahan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

Sub zona Perumahan 
Kepadatan Rendah (R-4) 
1. Pengembangan kawasan

permukiman pekerja, di
sekitar kawasan industri
Rungkut yang terdapat
di Kecamatan Rungkut

• Sub UP I-A (Blok I-A2);

• Sub UP I-B (Blok I-B1); dan

• Sub UP I-C (Blok I-C6)

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
▪ BadanPerencanaan
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Pembangunan 
▪ Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

 

2. Pengembangan dan 
pengendalian lahan 
kosong menjadi fungsi 
perumahan kepadatan 
rendah 

Di seluruh UP I Rungkut         ▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta 
▪ Badan 

Perencanaan 
Pembangunan 

3. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

        ▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Swasta 

Zona Perdagangan 
dan Jasa (K) 

Sub zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Pelayanan 
Regional/Kota/UP (K-5) dan 
Lokal/Lingkungan (K-6) 

           

1. Pengendalian 
perkembangan 
perdagangan dan jasa 
disekitar jalan utama, yaitu 

pada Jalan Dr. Ir. H 
Soekarno 

Sepanjang Jalan Dr. Ir. H Soekarno         APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Perdagangan 
▪ Swasta 

2. Pembangunan sentra PKL 
yang diprioritaskan pada 
lahan milik Pemerintah 
Daerah 

Di seluruh UP I Rungkut         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perdagangan 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
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Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pengelolaan
Bangunan dan
Tanah

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

▪ Swasta

3. Pengembangan
perdagangan jasa skala 
kota di Jalan Lingkar 
Dalam Timur dan Jalan 
Lingkar Luar Timur 

Sepanjang Jalan Dr. Ir. H Soekarno 
dan Jalan Lingkar Luar Timur 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

▪ Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

4. Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sepanjang jalan lokal dan 
lingkungan 

Di seluruh UP I Rungkut ▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Swasta
▪ Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro
▪ Dinas Perdagangan

Zona Perkantoran 
(KT) 

Sub zona Kantor 
Pemerintah (KT-1)
Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas kantor pemerintah 

• Sub UP I-A (Blok I-A2, Blok I-A3,
Blok I-A4, Blok I-A5, Blok I-A6)

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Blok I-B3) 

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C2,
Blok I-C3, Blok I-C6)

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Bagian
Administrasi

Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Zona Sarana 
Pelayanan Umum 

(SPU) 

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Pendidikan (SPU-1)
Penyediaan dan pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
pendidikan 

• Sub UP I-A (Blok I-A1, Blok I-A3,
Blok I-A4, Blok I-A5, Blok I-A6)

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,
Blok I-B3)

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C2,
Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5,
Blok I-C6, Blok I-C7)

• Sub UP I-D (Blok I-D3)

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Pendidikan
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Swasta

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Transportasi (SPU-2) 
Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
transportasi

• terminal angkutan berada di Sub
UP I-B Blok I-B2; dan

• terminal barang di kawasan SIER 
berada di Sub UP I-A Blok I-A

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas
Perhubungan

▪ Badan
Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 
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2 
2024-
2028 
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3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Kesehatan (SPU-3) 

           

Penyediaan dan pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
kesehatan 

• Sub UP I-A (Blok I-A2, Blok I-A4, 
Blok I-A5) 

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B3) 

• Sub UP I- C (Blok I-C1, Blok I-C3) 
 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Kesehatan 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Swasta 

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Olahraga (SPU-4) 

           

Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas olahraga 

• Sub UP I-A (Blok I-A2, Blok I-A3, 
Blok I-A4, Blok I-A5) 

• Sub UP I-B (Blok I-B3 

• Sub Up I-C: Blok I-C3, Blok I-C4, 
Blok I-C6) 

• Sub UP I-D (Blok I-D3) 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Swasta 

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Sosial Budaya (SPU-
5) 

           

Penyediaan dan pemeliharaan 

fasilitas sosial budaya 
• Sub UP I-A (Blok I-A1, Blok I-A3, 

Blok I-A4) 

• Sub UP I-B (Blok I-B2, Blok I-B3) 

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C3, 
Blok I-C5) 

• Sub UP I-D (Blok I-D3) 
 

        APBD Kota 

Surabaya 
▪ Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Pembangunan 
▪ Swasta
▪ Dinas Sosial
▪ Masyarakat

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Peribadatan (SPU-6)
Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas peribadatan

• Sub UP I-A (Blok I-A1,Blok I-A2,
Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5,
Blok I-A6)

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,
Blok I-B3)

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C2,
Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5,
Blok I-C6, Blok I-C7)

• Sub UP- (Blok I-D3)

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Departemen Agama
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Sub zona Sarana Pelayanan 
Umum Lainnya (SPU-7)

Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada 
kawasan perumahan baru 

sesuai kebutuhan

• Sub UP I-A (Blok I-A3, Blok I-A4,
Blok I-A5, Blok I-A6)

• Sub UP I-B (Blok I-B1, Blok I-B2,

Blok I-B3)

• Sub UP I-C (Blok I-C1, Blok I-C2,
Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5,
Blok I-C6, Blok I-C7)

• Sub UP-D (Blok I-D1, Blok I-D2,
Blok I-D3)

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang

▪ Dinas Pengelolaan
Bangunan dan
Tanah

▪ Bagian Pemerintah
dan Otonomi
Daerah
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Industri (I) Sub zona Aneka Industri (I-
4) 

           

1. Penyediaan RTH publik 
berupa taman dan jalur 
hijau di kawasan industri  

• Sub UP I-A (Blok I-A1, Blok I-A2); 

• Sub UP I-B (Blok I-B1); dan 

• Sub UP I-C (Blok I-C6). 

 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

2. Pengembangan fungsi 
RTH sebagai buffer zone 
industri 

        ▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
 

3. Penyediaan fasilitas 
industri bersama bagi 

industri-industri yang 
terletak berdekatan 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu  

▪ Swasta 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

4. Pengendalian industri di
zona industri

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Tenaga Kerja
▪ Dinas Penanaman

Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

▪ Swasta
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

Zona Peruntukan 
Khusus (KH)

Sub zona Instalasi Utilitas 
(KH-5)
1. Pemeliharaan dan 

peningkatan kualitas  TPS 
Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 

Surabaya
▪ Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

2. Pengawasan terhadap 
fungsi pengolahan limbah   

Di seluruh UP I Rungkut

3. Pengembangan,
pengelolaan, serta
penambahan fasilitas 
persampahan

Di seluruh UP I Rungkut

III. Jaringan Transportasi
Sistem Jaringan 1. Peningkatan mutu 

perkerasan jalan
Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 

Surabaya, 
APBD 

Provinsi, 
APBN

▪ BPJN
▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas
Perhubungan

▪ K/L terkait

2. Peningkatan kapasitas Antara lain : ▪ BPJN
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

jalan  - Jalan Raya Kedung Baruk dan 
Jalan KH. Zamhuri-Jalan 
Rungkut Madya 

- Jalan Abdul Karim 

- dan jalan lainnya dengan 

prioritas pada jalan arteri, 
kolektor dan lokal/lingkungan 
strategis yang belum sesuai 
dengan ROW rencana 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan 

▪ K/L terkait 

3. Pembangunan Jalan 
Menanggal – Tanjung 
Perak (terintegrasi dengan 
Jalan Lingkar Luar Timur) 

Sepanjang jalan yang berada di Sub 
UP I-C (Blok I-C2, I-C3, I-C4, dan I-
C7) dan Sub UP I-D (Blok I-D1, I-D2, 
dan I-D3) 

        ▪ BPJN 
▪ Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan 

▪ K/L terkait 

4. Pembangunan jalan 
lanjutan MERR pada 
Kelurahan Gunung Anyar  

Sub UP I-B (Blok I-B3 dan Blok I-C5)         ▪ BPJN 
▪ Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan 

▪ K/L terkait 

Sistem Jaringan 
Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan  pengembangan 
jalur pejalan kaki prioritas 

Antara lain : 

- Jalan Dr. Ir. H. Soekarno; 

- Jalan Kedung Baruk; 
- Jalan Panjang Jiwo; 

- Jalan Prapen; 

- Jalan Jemur Andayani; 
- Jalan Raya Rungkut; 

- Jalan Rungkut Tengah; 

- Jalan Rungkut Menanggal; 

- Jalan Rungkut Asri Tengah; 
- Jalan Rungkut Madya; 

- Jalan Rungkut Mapan; dan 

- Jalan Rungkut Harapan. 

- Jalan Raya Kendang Sari; 

        APBN, APBD 
Provinsi 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya  

▪ BPJN 
▪ Kementerian PUPR 
▪ Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

- Jalan Raya Rungkut; dan 

- Jalan Tenggilis. 

- Jalan Jemur Andayani; 

- Jalan Rungkut Industri; dan 
- Jalan Rungkut Asri. 

- Jalan Penjaringan Sari; 

- Area wisata hutan mangrove 
Wonorejo; dan 

- Area kebun bibit II. 

Angkutan Umum Pengembangan halte 
sepanjang rute feeder dan 
trunk 

Sepanjang rute feeder dan trunk         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan 

Sarana 
Transportasi 

1. Penyediaan fasilitas 
pelengkap jalan 

Di seluruh UP I Rungkut         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruan Terbuka 
Hijau 

2. Pengembangan terminal 
tipe C di Gunung Anyar   

Sub UP I-C (Blok I-C7)         ▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Dinas 
Perhubungan  

Jaringan 
Perkeretaapiaan 

Pembangunan jalur AMC rute 
Keputran-Rungkut 
 

Sepanjang jalur AMC          APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas Perhubungan 
▪ PT.KAI 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

▪ Swasta

Transportasi 
Sungai 

Pengembangan transportasi 
sungai untuk keperluan 
pengembangan wisata 
mangrove di Kelurahan 

Wonorejo 

Sub UP I-D (Blok I-D2 dan I-D3) APBD Kota 
Surabayadan 

Swasta

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

▪ Dinas
Perhubungan

IV. Jaringan
Utilitas

Jaringan 
Energi/kelistrikan 

1. Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 

penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 
SUTT/SUTET dan sekitar 
tower  

• Sub UP I-A (Blok I-A2, Blok I-A3,
Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-
A6);

• Sub UP I-B (Blok I-B1);

• Sub UP I-C (Blok I-C2); dan

• Sub UP I-D (Blok I-D3).

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Satpol PP
▪ PLN

2. Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 
penggunaan lahan pada 
sekitar gardu induk 

• Sub UP I-A (Blok I-A3); dan

• Sub UP I-D (Blok I-D3).

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Satpol PP
▪ PLN

3. Peningkatan pelayanan 
jaringan distribusi 
sekunder SUTM dan 
SUTR

Di seluruh UP I Rungkut 

4. Pengembangan jaringan 
energi berupa gas bumi 

a. Mempertahankan
jaringan perpipaan 
yang telah ada 

Koridor jalan: 

- Jalan Panjang Jiwo;
- Jalan Raya Kali Rungkut;

- Jalan Rungkut Puskesmas;

- Jalan Raya Kedung Asem;

- Jalan Rungkut Industri;
- Jalan Rungkut Industri I;

- Jalan Rungkut Madya;

- Jalan Rungkut Harapan;

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Satpol PP
▪ PT.PGN
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

- Jalan Rungkut Asri;

- Jalan Rungkut Asri Tengah;

- Jalan Rungkut Asri Utara
XIII;

- Jalan Rungkut Asri Timur VI;

- Jalan Rungkut Menanggal-
Harapan; dan

- Jalan Rungkut Barata Raya.
Lingkungan perumahan: 

- Perumahan Rungkut
Menanggal Harapan;

- Perumahan Rungkut Barata;
- Perumahan Rungkut Mapan

Barat;

- Perumahan Rungkut Mapan
Timur;

- Perumahan Rungkut Asri
Barat;

- Perumahan Rungkut Asri
Tengah;

- Perumahan Rungkut Asri
Timur;

- Perumahan Rungkut Asri
Utara; dan

- Perumahan Rungkut
Harapan.

b. Rencana jaringan 
perpipaan baru 

mengikuti koridor 
jalan

Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

Jaringan 
Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara 

telekomunikasi 

Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 

Surabaya 
dan Swasta

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Jaringan Air 
Minum 

Pengembangan dan 
peningkatan cakupan 
pelayanan air minum 
perpipaan 

Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 
Surabaya

▪ PDAM
▪ Swasta

Jaringan Drainase 1. Penyediaan saluran 

drainase pada setiap 
kawasan perumahan

Sepanjang ruas Jalan Jemur 

Andayani - Kendangsari - Rungkut 
SIER. 
Zamhuri 

APBD Kota 

Surabayadan 
Swasta

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Swasta

2. Pembangunan box 
culvert

Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Swasta3. Normalisasi dan 
pemeliharaan
saluran drainase
primer, sekunder,
tersier

        

4. Pembangunan pintu
air laut

Kawasan Pantai Timur 

5. Pembangunan rumah
pompa pada kawasan
rawan genangan dan
banjir

Sub UP I-D (Blok I-D1, I-D2 dan I-D3) 

Persampahan Pengembangan sistem 
pengangkutan dan 
pengelolaan sampah 

Di seluruh UP I Rungkut APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

Air Limbah 1. Pembangunan Instalasi
Pengelolahan Air Limbah
(IPAL) komunal domestik
secara cluster di
Kecamatan
Gununganyar

Sub UP I-B Blok I-B3 APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 



- 42 -

Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

2. Pembangunan dan 
peningkatan sarana-
prasarana pengelolaan 
limbah secara komunal 
dalam skala kota 

Di seluruh UP I Rungkut ▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

Evakuasi bencana Pengembangan jaringan 
evakuasi  

Jaringan Evakuasi: 
▪ Jalan Wonorejo
▪ Jalan Pandugo
▪ Jalan Kutisari Utara
▪ Jalan Kendangsari Lebar
▪ Jalan Tenggilis Timur
▪ Jalan Tenggilis
▪ Jalan Tenggilis Mejoyo
▪ Jalan Kali Rungkut
▪ Jalan Rungkut Alang-Alang
▪ Jalan Raya Kedung Asem

▪ Jalan Kedung Baruk
▪ Jalan Penjaringan Timur
▪ Jalan Rungkut Asri Tengah
▪ Jalan Rungkut Asri
▪ Jalan Penjaringan Sari
▪ Jalan Raya Kendangsari
▪ Jalan Raya Kendangsari Industri
▪ Jalan Kutisari
▪ Jalan Kutisari Selatan II
▪ Jalan Zamhuri
▪ Jalan Rungkut Madya;

▪ Jalan Dr. Ir. H. Soekarno
▪ Jalan Wonorejo Selatan
▪ Jalan Kendalsari Selatan
▪ Jalan Baruk Utara IX
▪ Jalan Rungkut Harapan
▪ Jalan Rungkut Puskesmas.

APBD Kota 
Surabaya

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Badan
Penanggulangan
Bencana dan 
Perlindungan
Masyarakat

▪ Dinas Pekerjaaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

Pengembangan dan 
pemeliharaan sumur 

Antara lain : 
▪ Jalan Raya Kedung Baruk;

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

kebakaran ▪ Jalan Raya Pandugo Timur; 
▪ Jalan Kedung Asem; 
▪ Jalan Raya Rungkut; 
▪ Jalan Penjaringansari; 
▪ Jalan Nirwana eksekutif; 

▪ Jalan Medokan Asri Utara IV; 
▪ Jalan Zamhuri; 
▪ Jalan Rungkut Alang-Alang 77; 
▪ Jalan Rungkut Asri 3B; 
▪ Jalan Prapen Indah;  
▪ Jalan Rungkut/UPTD III; 
▪ Jalan Kendangsari/Tenggilis; 
▪ Jalan Jemur Andayani; 
▪ Jalan Kali Rungkut Tengah; 
▪ Jalan Soponyono; 
▪ Jalan Prapen Indah; 
▪ Jalan Prapen Indah Timur 

Boulevard (lapangan tenis); 
▪ Jalan Kutisari Selatan;  
▪ Jalan Kutisari Utara; 
▪ Jalan Rungkut Industri; 
▪ Jalan Panjang Jiwo Permai; 
▪ Jalan Raya Kendangsari IV; 
▪ Jalan Raya Tenggilis Mejoyo; 
▪ Jalan Rungkut Mapan Timur I; 

▪ Jalan Raya Rungkut Mapan; 
▪ Jalan Raya Wiguna Timur 66A; 
▪ Jalan Gunung Anyar Timur No. 

64; dan 

▪ Perumahan PT. Royal Park 
Regency.  
 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan 

Penanggulangan 
Bencana dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 
 

V. Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan 
 1. Penataan Kawasan 

Perdagangan dan Jasa 
Skala Kota, meliputi: 

▪ Penataan intensitas 

Sub UP I-C (Blok I-C5 dan I-C6)         APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perdagangan 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

bangunan dan tata 
bangunan 

▪ Pengembangan 
fasilitas pendukung 
 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta 
 

 2. Pengembangan RTH 

▪ Penyediaan taman 
untuk ruang publik 
yang ditata dengan 
tata hijau minimum 

80%, perkerasan 
20% 

Sub UP I-C (Blok I-C5 dan I-C6)         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta 
 

 3. Penataan Koridor Jalan 
(MERR) 

▪ Pengaturan 
Intensitas bangunan 
di sekitar jalan 
MERR (KDB,KLB 
dan ketinggian 
bangunan) sesuai 
peraturan KKOP 

▪ Penyediaan jalur 
pejalan kaki 
sepanjang koridor 

jalan MERR 

▪ Penataan Garis 
Sempadan 
Bangunan (GSB) 

▪ Penyediaan jalur 
hijau (RTH) 
 

Sub UP I-C (Blok I-C5 dan I-C6)         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 

Hijau 
▪ Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 4. Penataan Perumahan  

▪ Penataan intensitas 

Sub UP I-C (Blok I-C5 dan I-C6)         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
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Aspek 
Pengembangan 

(Rencana) 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

bangunan dan tata 
bangunan 

▪ Pengembangan RTH
skala lingkungan

▪ Penataan sistem

jaringan, pendukung
perumahan
(drainase, air minum
dan sistem
persampahan)

▪ Pengembangan
sarana dan
prasarana
pendukung
perumahan

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

5. Penataan Industri dan
Pergudangan

▪ Penataan intensitas
bangunan dan tata
bangunan

▪ Penyediaan Instalasi
Pengolahan Air
Limbah (IPAL)

▪ Penataan sistem
jaringan, pendukung
industri dan
pergudangan

(drainase, air minum
dan sistem
persampahan)

Sub UP I-C (Blok I-C5 dan I-C6) APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata
Ruang

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Swasta

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

ttd

Salinan sesuai dengan 
aslinya KEPALA BAGIAN 

HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, 

MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 

006 
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LAMPIRAN II.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP II Kertajaya 

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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LAMPIRAN II.2 Rencana Pola Ruang UP II Kertajaya 

ttd
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LAMPIRAN II.3 Rencana Jaringan Prasarana UP II Kertajaya 



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -

ttd



- 15 -

LAMPIRAN II.4 Sistem Jaringan Jalan UP II Kertajaya 

NO. SISTEM JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP  (meter) 

1. Usulan Jalan Baru Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak (merupakan 
jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud 
dalam Kementerian Pekerjaan Umum Nomor HK.01 

03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014)

32 

Frontage Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 
(merupakan jalan bebas hambatan sebagaimana 
dimaksud dalam Kementerian Pekerjaan Umum 
Nomor HK.01 03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

14 kanan dan 14 kiri 

2. Arteri Primer Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 40 

Jalan Kenjeran 30, 35, dan 45 

3. Arteri Sekunder Jalan Dharmahusada 30 dan 35 

Jalan Raya Menur 30 dan 35 

Jalan Raya Kertajaya Indah 40 

Jalan Manyar Kertoarjo 40 

Jalan Raya Nginden 40 

Jalan Raya Manyar 40 

Jalan Raya ITS 20 

4. Kolektor Sekunder Jalan Kalisari 40 

Jalan Tempurejo 20 

Jalan Mulyorejo/Mulyorejo Utara 40 

Jalan Sutorejo 40 

Jalan Raya Sutorejo Prima 22 

Jalan Dharmahusada Permai 35 

Jalan Sutorejo Selatan 10 

Jalan Kejawan Putih Tambak 30 

Jalan Dharmahusada Mas 20 

Jalan Dharmahusada Mas III 15 

Jalan Puri Sukolilo Raya 15, 32, dan 35 

Jalan Manyar Tirtoyoso 38 - 46 
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NO. SISTEM JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP  (meter)  
 

Jalan Raya Manyar Jaya  30 

Jalan Manyar Rejo  30  

Jalan Menur Pumpungan  44  

Jalan Arief Rahman Hakim  44  

Jalan Klampis Jaya  20  

Jalan Keputih Timur  30  

Jalan Keputih Tegal Timur  28  

Jalan Nginden Intan Raya  40 

Jalan Nginden Baru VI  10  

Jalan Nginden Intan Selatan  20  

Jalan Nginden Semolo  30  

Jalan Galaxy Klampis Asri Timur  24 dan 25 

Jalan Galaxy Klampis Asri Barat  24  

Jalan Semolowaru  20  

Jalan Sukosemolo  30  

Jalan Medokan Semampir  30  

Jalan Medokan Semampir Indah  20  

Jalan Medokan Keputih  30  

Jalan Medokan Semampir Aws Raya   20  

Jalan Klampis Harapan   13  

Jalan Keputih Tegal   30  

Jalan Manyar Indah   12  

Jalan Klampis Indah   15  

Jalan Manyar Jaya III   40  

Jalan Manyar Jaya V   12  

Jalan Monaco Regency   15  

Jalan Klampis Semolo   20 dan 23 

Jalan Klampis Semolo Timur I   15 

Jalan Grand Peninsula Park Blok 
BB 

 12 dan 13  

Jalan Sutorejo Barat   32  
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NO. SISTEM JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP  (meter) 

Jalan Raya Mulyosari 20 

Jalan Raya Dharmahusada Indah 44 

Jalan Semolowaru Utara 20 

Jalan Laguna Raya Kejawan Putih 30 

Jalan Puri Sukolilo Timur Raya 25 

Jalan Manyar Rejo III 20 

Jalan Nginden Intan Barat 25 

Jalan Semalang Indah I 26 

Jalan Klampis Anom 20 

Jalan Deles 13 

Jalan Kertajaya Indah Regency 25 

Jalan Raya Kalisari Mutiara Timur 40 

Jalan Laguna Kejawan Putih Timur 40 

Jalan Kenjeran 45 

5. Lokal Sekunder Jalan Bizhome Cluster /Kalisari 
Mutiara Timur XIII 

10 dan 13 

Jalan Keputih Utara (K.H Achmad 
Dahlan) 

15 

Jalan Dharmahusada Indah II 24 

Jalan Galaxi Klampis Asri Timur 40 

Jalan Gebang Lor 13 

Jalan Gebang Putih 15 

Jalan Kalijudan 15 

Jalan Kalijudan Asri 15 

Jalan Kalijudan Asri Indah 6 

Jalan Kejawan Gebang 15 

Jalan Keputih Perintis V 7 

Jalan Keputih Tegal Timur 22 

Jalan Manyar Kartika Selatan 20 

Jalan Manyar Sabrangan 24 

Jalan Mleto 24 
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NO. SISTEM JARINGAN 
JALAN 

NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP  (meter) 

Jalan Mulyosari Prima Utara 15 

Jalan Raya Gading Pantai 15 

Jalan Raya Manyar Kertoadi 24 

Jalan Wiratno 15 

Jalan Kalisari Selatan 20 dan 25 

Jalan San Antonio Utara 10 

▪ Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi
eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

▪ Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN II.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

ttd
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LAMPIRAN II.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang UP II Kertajaya

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP II KERTAJAYA

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

▪ Pengembangan dan pengoptimalan zona perlindungan

terhadap kawasan bawahannya berupa waduk/bozem 

▪ Rehabilitasi dan konservasi waduk/bozem

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

sempadan pantai 

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

sempadan sungai 

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

sempadan waduk/bozem 

▪ Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat

sempadan SUTT/SUTET 

▪ Penambahan RTH Publik dan Privat minimum 30% dari

luas kawasan

2. Perwujudan Zona Budidaya

▪ Penetapan perumahan kepadatan rendah, sedang dan

tinggi

▪ Pengembangan perumahan kepadatan rendah dan

sedang

▪ Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala

pelayanan Regional/Kota/UP

▪ Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala

pelayanan lokal/lingkungan

▪ Penataan zona perdagangan jasa

▪ Pengembangan zona perkantoran yang terintegrasi

dengan fungsi perdagangan jasa

▪ Pengembangan zona sarana pelayanan umum skala

regional dan lokal

▪ Peningkatan kualitas zona sarana pelayanan umum

▪ Pembatasan pengembangan aneka industri

▪ Pembatasan kegiatan pada zona khusus pertahanan

keamanan dan instalasi utilitas

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN 

PRASARANA

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

▪ Peningkatan lebar dan mutu jalan arteri primer, arteri

sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan

lingkungan

▪ Pengembangan jalan baru
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▪ Pembukaan akses antar perumahan sehingga bisa

terintegrasi

▪ Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan

jalur pejalan kaki prioritas

▪ Pengembangan halte sepanjang rute feeder dan trunk

▪ Penyediaan fasilitas pelengkap jalan

▪ Pengembangan terminal tipe C di Keputih

▪ Pembangunan jalur AMC rute Keputran-Rungkut

▪ Pembangunan stasiun AMC

2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan

▪ Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan

lahan dan kegiatan sepanjang jalur SUTT/SUTET dan

sekitar tower

▪ Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan

lahan pada sekitar gardu induk

▪ Pemeliharaan jaringan gas

3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

4. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum

▪ Pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air

minum perpipaan

▪ Mengintegrasikan jaringan air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

5. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase

▪ Penyediaan saluran drainase pada setiap kawasan

perumahan

▪ Pembangunan box culvert

▪ Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase primer,

sekunder dan tersier

▪ Pembangunan pintu air laut

▪ Pembangunan rumah pompa pada kawasan rawan

genangan dan banjir

6. Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

pengelolaan limbah secara komunal dalam skala kota

7. Perwujudan Sistem Persampahan

Pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan

sampah

8. Perwujudan Evakuasi bencana

Pengembangan jaringan evakuasi.

C. PROGRAM PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN

1. Pengembangan RTH

2. Penataan Koridor Jalan (AMC)

3. Penataan Perumahan
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP II KERTAJAYA

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Program Perwujudan Rencana Pola Ruang 

Perwujudan Zona Lindung 

Zona 
Perlindungan 
Terhadap 
Kawasan 

Bawahannya (PB) 

Sub Zona Waduk/ Bozem (PB-2) 

1. Revitalisasi Waduk/Bozem (PB-2)
untuk kegiatan wisata dan

konservasi
2. Optimalisasi fungsi waduk/bozem

• Sub UP II-A
(Blok II-A3);

• Sub UP II-B 
(Blok II-B1, II-
B2); dan 

• Sub UP II-C 
(Blok II-C2 dan 
Blok II-C3). 

APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Pematusan 
▪ Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

3. Peningkatan kebersihan 
waduk/bozem serta penetapan 
sanksi yang tegas terhadap 
pelanggaran lingkungan 

APBD Kota 
Surabaya 

Zona 
Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Pantai (PS-1) 

1. Penetapan kawasan sempadan 
pantai

Sub UP II-B (Blok II-
B1 dan Blok II-B2). 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

▪ Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

▪ Kementerian

2. Penetapan kawasan pantai
berhutan mangrove dengan fungsi

utama sebagai kawasan lindung

3. Pengembangan sempadan pantai
yang terintegrasi dengan ekosistem
pesisir dan wisata pantai
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Kehutanan 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

1. Penetapan sempadan sungai pada
seluruh UP II Kertajaya

• Sub UP II-B
(Blok II-B1 dan

Blok II-B2);

• Sub UP II-C
(Blok II-C2 dan
Blok II-C3); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D2,
Blok II-D4, dan
Blok II-D5).

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi 

Jawa Timur 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pengairan 
Provinsi

2. Penetapan jalan inspeksi, 
plengsengan di sepanjang 
sempadan sungai

3. Perlindungan jalan inspeksi, 
plengsengan serta penghijauan di 
sepanjang sempadan sungai 

Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem 

(PS-3) 

1. Perlindungan kawasan dengan
pengembangan RTH dan/atau
ruang terbuka non hijau di
sepanjang sempadan waduk/
bozem

• Sub UP II-B 
(Blok II-B1); 
dan

• Sub UP II-C 
(Blok II-C2)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Pematusan 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang. 

2. optimalisasi dan pengendalian
kawasan sempadan waduk/
bozem
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET 
(PS-4) 

1. Perlindungan kawasan sepanjang
sempadan SUTT/SUTET

Sepanjang SUTT di :  
• Sub UP II-A 

(Blok II-A1, Blok 
II-A2);

• Sub UP II-C
(Blok II-C1); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D1,
Blok II-D2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ PLN
▪ Masyarakat

2. pengendalian kawasan sempadan
SUTT/SUTET

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-
1) 

1. Penyediaan dan peningkatan
kualitas dan kuantitas RTH di zona
perumahan

2. Penyediaan RTH publik minimal 7%
pada kawasan perumahan

3. Penyediaan RTH publik minimal
10% pada zona industri

4. Penyediaan taman di setiap 
kelurahan di UP II Kertajaya

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

1. Penyediaan jalur hijau sepanjang
jalan arteri, kolektor, lokal dan
lingkungan

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan

2. pemeliharaan jalur hijau yang telah
ada

APBD Kota 
Surabaya 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam eksisting
2. Pengembangan makam berdasarkan

kebutuhan masyarakat

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta

II. Zona Budidaya

Zona Perumahan 
(R) 

Sub Zona Perumahan Kepadatan 
Tinggi (R-2) 

1.Peningkatan kualitas hunian kawasan
perumahan padat

• Sub UP II-A (Blok
II-A1, Blok II-A2,
dan Blok II-A3);

• Sub UP II-B (Blok
II-B1 dan Blok II-
B2; Sub UP II-C
Blok II-C1, Blok
II-C2, dan Blok
II-C3); dan

• Sub UP II-D (Blok
II-D1, Blok II-D2,
Blok II-D3, Blok
II-D4, dan Blok

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

2.Pembuatan akses antar kawasan dan
fasilitas perumahan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

II-D5).

Sub Zona Perumahan Kepadatan 

Sedang (R-3) 

1. Penyediaan sarana dan prasarana
pendukung perumahan pada
perumahan baru

• Sub UP II-A
(Blok II-A1,
Blok II-A2, dan
Blok II-A3);

• Sub UP II-C
(Blok II-C1,
Blok II-C2, dan
Blok II-C3); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D1,
Blok II-D2, Blok
II-D3, Blok II-
D4, dan Blok II-
D5).

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta

2. Peningkatan kualitas hunian 
kawasan perumahan kepadatan 
rendah

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

3. Pembuatan akses antar kawasan
dan fasilitas perumahan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

Sub Zona Perumahan Kepadatan 

Rendah (R-4) 

1. Pengembangan lahan kosong 
menjadi fungsi perumahan 
kepadatan rendah 

• Sub UP II-B
(Blok II-B2);

dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D3).

APBD Kota 
Surabaya 

Swasta 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

2. Pembuatan akses antar kawasan
dan fasilitas perumahan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

Zona Perdagangan 
dan Jasa (K) 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala 
Pelayanan Regional/Kota/UP (K-5) 

Pengendalian perkembangan 
perdagangan dan jasa di sekitar jalan 
utama 

• Sub UP II-A (Blok
II-A1, Blok II-A2,
dan Blok II-A3);

• Sub UP II-B (Blok
II-B1, Blok II-B2);

• Sub UP II-C (Blok
II-C1, Blok II-C2,
dan Blok II-C3);
dan

• Sub UP II-D (Blok
II-D1, Blok II-D2,
Blok II-D3, Blok
II-D4, dan Blok

II-D5)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pembangunan sentra PKL yang 
diprioritaskan pada lahan milik 

Pemerintah Daerah 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

▪ Dinas Pengendalian
Bangunan dan
Tanah

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Pengembangan perdagangan dan jasa 
skala kota di Jalan Lingkar Dalam 
Timur dan Jalan Lingkar Luar Timur 

Sepanjang Jalan Dr. 
Ir. H Soekarno 
dan Jalan Lingkar 

Luar Timur (JLLT) 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

▪ Dinas Pengendalian
Bangunan dan
Tanah

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Swasta

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala 
Pelayanan Lokal /Lingkungan (K-6) 

Penataan dan pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa sepanjang jalan 
lokal dan lingkungan 

• Sub UP II-A (Blok
II-A1, Blok II-A2,
dan Blok II-A3);

• Sub UP II-B (Blok
II-B1 dan Blok II-
B2);

• Sub UP II-C (Blok

II-C1, Blok II-C2,

dan Blok II-C3);
dan

• Sub UP II-D (Blok
II-D1, Blok II-D2,
Blok II-D3, Blok
II-D4, dan Blok
II-D5).

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

▪ Dinas Pengendalian
Bangunan dan
Tanah

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Swasta

Penyediaan prasarana dan sarana 
lingkungan, utilitas umum pada 

• Sub UP II-A (Blok
II-A2)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

kawasan pariwisata  • Sub UP II-B (Blok 
II-B1). 

 

Swasta 
 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta  

Zona Perkantoran 

(KT) 

Sub zona Kantor Pemerintah (KT-1)            

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
kantor Pemerintah 

• Sub UP II-A 
(Blok II-A1, Blok 
II-A2, dan Blok 
II-A3); 

• Sub UP II-C 

(Blok II-C1, Blok 
II-C2, dan Blok 
II-C3); dan 

• Sub UP II-D 
(Blok II-D1, 

Blok II-D2, Blok 
II-D4, dan Blok 
II-D5). 

     

   APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

Zona Sarana 
Pelayanan Umum 
(SPU) 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Pendidikan (SPU-1) 

 
     

   
  

Penyediaan dan pemeliharaan sarana 
pelayanan umum pendidikan 

a. pendidikan tinggi 
meliputi: 

• Sub UP II-A 
(Blok II-A1 dan 
Blok II-A2); 

• Sub UP II-C 
(Blok II-C1 dan 
Blok II-C2); dan 

• Sub UP II-D 
(Blok II-D1, 

     

   

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang,  

▪ Dinas Pendidikan 
dan,  
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Blok II-D2, Blok 
II-D3, dan Blok
II-D4).

b. pendidikan selain
dari pendidikan
tinggi meliputi:

• Sub UP II-A
(Blok II-A1, Blok
II-A2, dan Blok
II-A3);

• Sub UP II-B
(Blok II-B1);

• Sub UP II-C

(Blok II-C1, Blok
II-C2 dan Blok
II-C3); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D1,
Blok II-D2, Blok
II-D3, Blok II-
D4, dan Blok II-
D5).

▪ Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 

Transportasi  (SPU-2) 

Penyediaan dan pemeliharaan sarana 
pelayanan umum transportasi 

a.terminal Tipe C
berada di Sub UP
II-D (Blok II-D5);
dan

b.depo angkutan
masal berbasis rel

APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas Perhubungan
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

berada di Sub UP 
II-D (Blok II-D5).

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan pemeliharaan sarana 
pelayanan umum kesehatan  

a. rumah sakit 
umum meliputi: 

• Sub UP II-A
(Blok II-A1);

• Sub UP II-C
(Blok II-C1);
dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D1,
Blok II-D2,
Blok II-D3,
dan Blok II-
D4).

b. pusat pelayanan
kesehatan
lainnya selain 
rumah sakit 

meliputi: 

• Sub UP II-A
(Blok II-A1 ,
Blok II-A2;
dan II-A3)

• Sub UP II-C
(Blok II-C1
dan Blok II-
C2); dan

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya

▪ Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

• Sub UP II-D 
(Blok II-D1, 
Blok II-D2, 

Blok II-D3, 
Blok II-D4, 
dan Blok II-
D5). 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Olahraga (SPU-4) 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
olahraga  

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

     

   

APBD Kota 
Surabaya 

dan 

masyarakat 

 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga Kota 
Surabaya 

▪ Masyarakat 
 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Sosial Budaya (SPU-5) 

           

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas 

sosial budaya 

Di seluruh UP II 

Kertajaya 

     

   

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

▪ Dinas Sosial 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
peribadatan 

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

dan 
masyarakat 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Departemen Agama
▪ Bakesbangpol atau

BPB Linmas
▪ Masyarakat

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum 
Lainnya (SPU-7) 

Pengembangan sarana pelayanan 
umum pada kawasan perumahan baru 
sesuai kebutuhan  

• Sub UP II-A 
(Blok II-A1, Blok 
II-A2, dan Blok
II-A3);

• Sub UP II-B
(Blok II-B1 dan
Blok II-B2);

• Sub UP II-C

(Blok II-C2 dan
Blok II-C3); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D1,

Blok II-D2, Blok
II-D4, dan Blok
II-D5).

APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 
▪ Dinas Pengelolaan 

Bangunan dan 
Tanah  

▪ Bagian Administrasi
Pembangunan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Zona Industri (I) 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

Penyediaan fasilitas industri bersama 

bagi industri-industri yang terletak 
berdekatan 

Sub UP II-A 

(Blok II-A1) 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu  

▪ Swasta
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

Pengembangan fungsi RTH sebagai 
buffer zone industri 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

Zona Peruntukan 
Khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan 
(KH-1) 

Penetapan dan mempertahankan 
keberadaan kawasan pertahanan dan 
keamanan 

• Sub UP II-A 
(Blok II-A1 dan 
Blok II-A2);  

• Sub UP II-C 
(Blok II-C1); dan 

• Sub UP II-D

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

(Blok II-D2, 
Blok II-D3, dan 
Blok II-D4). 

Sub Zona  Instalasi Utilitas (KH-5) 

Pengawasan terhadap fungsi 
pengolahan limbah   

• Sub UP II-A
(Blok II-A1, Blok
II-A2, dan Blok
II-A3);

• Sub UP II-C 
(Blok II-C2); dan 

• Sub UP II-D 
(Blok II-D1 dan 
Blok II-D5). 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

▪ Swasta

PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA 

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

Sistem Jaringan 

Peningkatan mutu perkerasan jalan Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 

Swasta 

▪ BPJN
▪ Dinas PU 

Binamarga dan 
Pematusan,

▪ Dinas
Perhubungan,

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

Peningkatan kapasitas jalan Diseluruh UP II 
Kertajaya 

▪ BPJN
▪ Dinas PU 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Binamarga dan 
Pematusan, 

▪ Dinas

Perhubungan,

Pembangunan Jalan ruas Menanggal – 
Tanjung Perak (terintegrasi dengan 
Jalan Lingkar Luar Timur) 

Sepanjang  jalan 
yang  berada di Sub 
UP II-B (Blok II-B1 
dan Blok II-B2).  

▪ BPJN
▪ Dinas PU 

Binamarga dan 
Pematusan

▪ K/L terkait
▪ swasta
▪ Dinas Perhubungan

Provinsi
▪ Dinas Pematusan 

dan Bina Marga 

Provinsi

Sistem Jaringan 
Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan  
pengembangan jalur pejalan kaki 
prioritas  

a. Jalan Arief
Rahman Hakim;

b. Jalan Raya
Menur;

c. Jalan Kertajaya
Indah;

d. Jalan Manyar;
e. Jalan Manyar

Kertoarjo;
f. Jalan Dr. Ir. H.

Soekarno atau

Middle East
Ring Road
(MERR);

g. Jalan
Mulyosari;

h. Jalan Raya ITS;
i. Jalan Menur

Pumpungan;
dan

j. Jalan Nginden.

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ BPJN
▪ Kementerian PUPR
▪ Dinas PU 

Binamarga dan 

Pematusan
▪ Dinas Perhubungan
▪ swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Angkutan Umum 

Pengembangan halte sepanjang rute 
feeder dan trunk 

Sepanjang rute AMC 
APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan,

▪ Dinas Perhubungan
▪ swasta

Sarana 
Transportasi 

Penyediaan fasilitas pelengkap jalan Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBN, APBD 
Kota 

Surabaya 

Swasta 

▪ BPJN
▪ Dinas PU 

Binamarga dan 
Pematusan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka

Hijau
▪ swasta

Penyediaan sistem parkir berupa 
pengaturan parkir dalam persil dan 
park and ride 

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBN, APBD 
Kota 

Surabaya 

Swasta 

▪ BPJN
▪ Dinas PU 

Binamarga dan 
Pematusan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ swasta

Pengembangan terminal tipe C di 
Keputih   

Sub UP II-D 
(Blok II- D5) 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas PU Binamarga
dan Pematusan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 

Jaringan 
Perkeretaapian 

Pembangunan jalur AMC rute 
Keputran-Rungkut 

Sepanjang  jalur 
AMC 

APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perhubungan
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Swasta

Pembangunan stasiun AMC Jalan 
Dharmahusada 
Indah, Jalan Raya 
Kertajaya Indah, 
Jalan Raya ITS, dan 
Jalan Lingkar Luar 
Timur 

APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perhubungan
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Swasta

Jaringan Listrik 

1. Pengawasan dan pengamanan 
terhadap penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 
SUTT/SUTET dan sekitar tower  

• Sub UP II-A 
(Blok II-A1 dan 
Blok II-A2); 

• Sub UP II-C 
(Blok II-C1) dan; 

• Sub UP II-D 
(Blok II-D1 dan 
Blok II-D2). 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Satuan Polisi 
Pamong Praja

▪ PLN
▪ PGN2. Pengawasan dan pengamanan 

terhadap penggunaan lahan pada 
sekitar gardu induk 

• Sub UP II-A
(Blok II-A3); dan 

• Sub UP II-D
(Blok II-D1). 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

3. Pemeliharaan jaringan gas Di seluruh UP II 
Kertajaya 

Jaringan 
Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara telekomunikasi Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Satuan Polisi 
Pamong Praja

Jaringan Air 
Minum 

Pengembangan dan peningkatan 
cakupan pelayanan air minum 
perpipaan  

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 
PDAM 

Mengintegrasikan jaringan air minum 

dengan jaringan hidran kebakaran 

Di seluruh UP II 

Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang, 

▪ Dinas Pemadam 
Kebakaran

Jaringan Drainase 

1. Penyediaan saluran drainase pada
setiap kawasan perumahan

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 

Surabaya, 
Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang, 

▪ Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

2. Pembangunan box culvert Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan Kota

Surabaya

3. Normalisasi dan pemeliharaan
saluran drainase primer,
sekunder, tersier

Di seluruh UP II 
Kertajaya 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Bina Marga

dan Pematusan Kota
Surabaya,

▪ Swasta

4. Pembangunan pintu air laut Kawasan Pantai 
Timur 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan Kota
Surabaya,

▪ Swasta

5. Pembangunan rumah pompa pada
kawasan rawan genangan dan banjir

• Sub UP II-A
(Blok II-A2 dan
Blok II-A3); 

• Sub UP II-B 
(Blok II-B1 dan
Blok II-B2; 

• Sub UP II-C 
(Blok II-C2 dan
Blok II-C3); dan

• Sub UP II-D
(Blok II-D4).

APBD Kota 
Surabaya 

Swasta 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan Kota 
Surabaya, 

▪ Swasta

Persampahan 
Pengembangan sistem pengangkutan 

dan pengelolaan sampah  

Di Seluruh UP II 

Kertajaya 
APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka
Hijau

Jaringan Air 
Limbah 

Pembangunan dan peningkatan sarana-
prasarana pengelolaan limbah secara 
komunal dalam skala kota 

Di Seluruh UP II 
Kertajaya APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau,

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

Evakuasi bencana Pengembangan jaringan evakuasi Jaringan Evakuasi: 
▪ Jalan Dr. Ir. H.

APBD Kota 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Soekarno 
▪ Jalan Nginden

II B

▪ Jalan Teknik 
Perkapalan

▪ Jalan Manyar
Kertoarjo

▪ Jalan Klampis
Semolo

▪ Jalan
Kalijudan

▪ Jalan Gading 
Pantai

▪ Jalan Kenjeran
▪ Jalan Deles
▪ Jalan Klampis

Harapan
▪ Jalan Klampis

Semolo Utara
▪ Jalan

Sukosemolo
▪ Jalan

Semolowaru
▪ Jalan Nginden

Semolo
▪ Jalan Manyar

Rejo III
▪ Jalan Manyar

Jaya V
▪ Jalan Manyar

Kartika Selatan
▪ Jalan Raya 

Nginden
▪ Jalan Menur 

Pumpungan
▪ Jalan Arief 

Surabaya Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang, 
▪ Badan

Penanggulangan
Bencana dan 
Perlindungan
Masyarakat
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Rahman Hakim 
▪ Jalan Keputih 

Timur 

▪ Jalan Kejawan
Putih Tambak

▪ Jalan Raya ITS
▪ Jalan Teknik 

Elektro
▪ Jalan Raya

Kertajaya Indah
▪ Jalan Kertajaya

Indah
▪ Jalan Nginden

Baru VI
▪ Jalan Raya 

Manyar
▪ Jalan Kalijudan

Asri Indah

▪ Jalan Raya 
Sutorejo Prima 

▪ Jalan Sutorejo
Tengah V

▪ Jalan Sutorejo
Tengah

▪ Jalan Raya 
Mulyosari

▪ Jalan
Dharmahusada
Indah I

▪ Jalan Raya 
Dharmahusada 
Indah 

Pengembangan dan pemeliharaan 
sumur kebakaran 

Antara lain: 
▪ Jalan Manyar
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Kertoadi (ITS 
Bundaran); 

▪ Jalan Gebang

Putih;
▪ Jalan Arief 

Rahman
Hakim (ITS);

▪ Jalan Manyar
Rejo;

▪ Jalan Manyar;
▪ Jalan

Semolowaru;
▪ Jalan Raya 

Klampis Jaya; 
▪ Jalan Raya 

Nginden;
▪ Jalan Nginden

Semolo No. 89

(PMK Sukolilo);
▪ Jalan Keputih

Tegal No. 25
(Pos PMK);

▪ Jalan Nginden
Intan Tengah;

▪ Jalan Dr. Ir. H.
Soekarno;

▪ Jalan Keputih
Tegal;

▪ Jalan
Mulyorejo;

▪ Jalan
Mulyosari;

▪ Jalan
Mulyosari
Utara Gg III;

▪ Jalan Raya 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Bhaskara 
Jaya; dan 

▪ Jalan Manyar

Kertoadi.

V. Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan

Penataan Kawasan Perdagangan dan 
Jasa Skala Kota, meliputi: 

▪ Penataan intensitas bangunan dan
tata bangunan

▪ Pengembangan fasilitas pendukung

▪ Penyediaan Sentra PKL

Sub UP II-C1 

APBD Kota 
Surabaya 

Swasta 

▪ I / L Terkait
▪ Swasta

Pengembangan RTH 

▪ Penyediaan taman untuk ruang
publik

▪ Penataan jalur hijau

Sub UP II-C1 

APBD Kota 
Surabaya 

Swasta 

▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

▪ Badan
Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka

Hijau,
▪ Dinas

Lingkungan
Hidup

▪ Swasta

Penataan Koridor Jalan (AMC) 

▪ Pengaturan Intensitas bangunan di

Sepanjang jalur 
AMC di Sub UP II-

     
   APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

sekitar jalur AMC (KDB,KLB dan 
ketinggian bangunan) sesuai 
peraturan KKOP 

▪ Penyediaan jalur pejalan kaki

▪ Halte

▪ Penataan Garis Sempadan Bangunan
(GSB)

▪ Penyediaan jalur hijau (RTH)

C1 Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 

Tata Ruang  
▪ Badan

Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau,

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan Kota 
Surabaya, 

Penataan Perumahan 

▪ Penataan intensitas bangunan dan
tata bangunan

▪ Pengembangan RTH skala 
lingkungan

▪ Penataan sistem jaringan,
pendukung perumahan (drainase, air
minum dan sistem persampahan)

▪ Pengembangan sarana dan 

prasarana pendukung perumahan

Sub UP II-C1 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan

Tata Ruang

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN III.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP III Tambak Wedi 

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR :  

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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LAMPIRAN III.2 Rencana Pola Ruang UP III Tambak Wedi 

ttd
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LAMPIRAN III.3 Rencana Jaringan Prasarana UP III Tambak Wedi 
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LAMPIRAN III.4 Sistem Jaringan Jalan UP III Tambak Wedi 

No. 
Sistem Jaringan 

Jalan 
Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

1. Usulan Jalan Baru Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 
(merupakan jalan bebas hambatan sebagaimana 
dimaksud dalam Kementerian Pekerjaan Umum 
Nomor HK.01 03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

32 

Frontage Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 
(merupakan jalan bebas hambatan sebagaimana 

dimaksud dalam Kementerian Pekerjaan Umum 
Nomor HK.01 03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

14 kanan dan 14 kiri 

Jalan Akses Lapangan Tembak dan Velodrom 16 

Jalan Baru Lebak Timur Asri 18 

2. Arteri Primer Jalan Kedung Cowek 45 - 60 

3. Kolektor 
Sekunder 

Jalan Kedinding Lor 20 

Jalan Kedung Mangu 14 

Jalan Nambangan 20 

Jalan Pantai Kenjeran 16 

Jalan Dukuh Bulak Banteng 14 

Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur 12 

Jalan Randu 20 

Jalan Pogot 20 

Jalan Tanah Merah 12 

Jalan Kyai Tambak Deres 12 - 22 

Jalan Sukolilo Lor 15 

Jalan Tanah Merah Utara 12 

Jalan Tambak Wedi Barat 12 

Jalan Sukolilo Larangan 16 

Jalan Bulak Kenjeran 12 

Jalan Kedung Mangu Timur 14 

4. Lokal Sekunder Jalan Bulak Banteng 14 

Jalan Bulak Banteng Wetan 8 

Jalan Cumpat Kulon Makam 8 
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No. 
Sistem Jaringan 

Jalan 
Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

Jalan Kalilom Lor Indah 8 

Jalan Pogot jaya 27-30

Jalan Kapas Madya II 10 

Jalan Tambak Wedi Baru 10 

Jalan Lebak Timur Asri 10 

Jalan Sewedi 6 

Jalan Sidotopo Wetan 15 

Jalan Tambak Wedi Barat 10 

Jalan Tjiptada 12 

Jalan Wiratno 12 

Jalan Kali Kedinding 6 

Jalan Setro Baru Sisi Timur 15 

 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN III.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 
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LAMPIRAN III.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang UP III Tambak Wedi 

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP III TAMBAK WEDI  

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

1. Perwujudan Rencana Zona Lindung 

 Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat 

sempadan pantai 

 Pengembangan obyek wisata dalam kaitannya dengan 

wisata bahari berupa ekowisata mangrove dan juga 

pengembangan pusat akomodasi wisatanya. 

 Pengembangan sempadan pantai yang terintegrasi dengan 

ekosistem pesisir dan wisata pantai 

 Penambahan RTH Publik dan Privat minimum 30% dari 

luas kawasan 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

 Penetapan perumahan kepadatan sedang dan tinggi 

 Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dan sedang 

 Pengembangan zona perdagangan jasa skala internasional/ 

nasional 

 Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala 

Regional/Kota/ UP 

 Pengembangan zona perdagangan jasa skala 

lokal/lingkungan 

 Penataan zona perdagangan dan jasa 

 Pengembangan zona perkantoran yang terintegrasi dengan 

fungsi perdagangan dan jasa 

 Pengembangan zona sarana pelayanan umum skala regional 

dan lokal 

 Peningkatan kualitas zona sarana pelayanan umum 

 Pembatasan pengembangan sub zona aneka industri 

 Pembatasan kegiatan pada zona peruntukan khusus 

pertahanan keamanan  

 

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN 

PRASARANA 

1. Perwujudan sistem jaringan pergerakan 

 Program pembangunan dan peningkatan kualitas 

jaringan jalan lokal dan lingkungan sebagai jalan 

penghubung kegiatan lokal pada kawasan maupun 

akses penghubung antar kolektor. 
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 Pembangunan jalan baru. 

 Program pengembangan jalan menuju objek wisata. 

 Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan  pengembangan 

jalur pejalan kaki prioritas 

 Pengembangan dan penetapan rute angkutan umum 

berupa trunk  

 Mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan 

umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan 

 pembangunan stasiun AMC 

 Pembangunan jalur AMC 

 Penyediaan dan pengoptimalan sarana prasarana 

transportasi 

2. Perwujudan Jaringan Energi/Kelistrikan  

 Program pengembangan jaringan Saluran Kabel 

Tegangan Tinggi (SKTT) 30 KV - 150 

 Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik  

 Peningkatan dan mengoptimalkan pelayanan listrik  

 Pemeliharaan jaringan gas 

3. Perwujudan Jaringan Air minum  

Pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air 

minum perpipaan 

4. Perwujudan Jaringan Telekomunikasi  

Penataan lokasi menara telekomunikasi 

5. Perwujudan Jaringan Drainase 

 Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase primer, 

sekunder dan tersier 

 Program pemeliharaan pintu air (pada saluran primer 

yang langsung bermuara di laut) secara berkala 

6. Perwujudan Sistem Pengolahan Limbah  

 Program pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) komunal pada area permukiman 

 Program pembuatan IPAL individual pada industri 

rumah tangga (terkait industri pengolahan perikanan) 

7. Perwujudan Sistem Persampahan  

Pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan 

sampah 

8. Perwujudan Evakuasi Bencana  

 Pengembangan jaringan evakuasi  

 Pengembangan dan pemeliharaan sumur kebakaran  
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C. PROGRAM PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN

PENANGANANNYA

1. Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional-

internasional

2. Pengembangan RTH

3. Penataan koridor jalan

4. Penataan perumahan

5. Penataan fasilitas umum

6. Pengembangan wisata pesisir pantai Kaki Jembatan

Suramadu
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP III TAMBAK WEDI

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Program Perwujudan Rencana Pola Ruang 

I. Perwujudan Zona Lindung

Zona 
Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan pantai 
(PS-1) 

 Penetapan kawasan
sempadan pantai

 Sub UP III-A (Blok
III-A1);

 Sub UP III-B

(Blok III-B1 dan
Blok III-B3); 

 Sub UP III-C
(Blok III-C5); dan 

 Sub UP III-D
(Blok III-D3) 

APBD Kota 
Surabaya 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

 Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

 Pengembangan obyek wisata
dalam kaitannya dengan
wisata bahari berupa
ekowisata mangrove dan
juga pengembangan pusat
akomodasi wisatanya.

 Sub UP III-B
(Blok III-B1 dan
Blok III-B3); 

 Sub UP III-C

(Blok III-C5); 

 Sub UP III-D
(Blok III-D3) 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Lingkungan Hidup
 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau
 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata
 Swasta

 Pengembangan sempadan
pantai yang terintegrasi
dengan ekosistem pesisir
dan wisata pantai

 Sub UP III-A (Blok
III-A1);

 Sub UP III-B

(Blok III-B1) 

APBD Kota 
Surabaya

dan Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata

 Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Sub Zona Taman dan 
Lapangan (RTH-1) 

          
 

Zona RTH (RTH)  Penyediaan dan 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas RTH di kawasan 
perumahan 

 Penyediaan RTH publik 
minimal 7% pada zona 
perumahan 

 Penyediaan RTH publik 
minimal 10% pada zona 
industri  

 Penyediaan taman di setiap 
kelurahan di UP III Tambak 
Wedi 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 
 Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau 
 Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat  
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
 Swasta 

Sub Zona Jalur hijau (RTH-2)           
 

 Penyediaan jalur hijau 
sepanjang jalan arteri dan 
kolektor 

 Pemeliharaan jalur hijau 
yang telah ada 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 
 

Sub Zona Makam (RTH-3)            

 Mempertahankan makam 
eksisting 
Pengembangan makam 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

II. Perwujudan Zona Budidaya            

Zona 
Perumahan (R) 

Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Tinggi (R-2) 

           

 Penataan kawasan 
Perumahan dan peningkatan 
kualitas perumahan 

 Sub UP III-A (Blok 
III-A2 dan Blok 
III-A3); 

 Sub UP III-B 

(Blok III-B1 dan 
Blok III-B2);  

 Sub UP III-C 
(Blok III-C1, Blok 
III-C2, Blok III-
C4, dan Blok III-
C5); dan 

 Sub UP III-D 

(Blok III-D1, Blok 
III-D3 dan Blok 
III-D4). 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan 
masyarakat 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat 
 Satpol PP 
 

 Penertiban permukiman liar 
di Kecamatan Kenjeran 

        
 

Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang (R-3) 

           

 Penataan kawasan 
Perumahan dan peningkatan 
kualitas perumahan 

 Sub UP III-A (Blok 
III-A4 dan Blok 
III-A5); 

 Sub UP III-C 
(Blok III-C3, Blok 
III-C4, dan Blok 
III-C5); dan 

 Sub UP III-D 

(Blok III-D1, Blok 
III-D2, Blok III-
D3, dan Blok III-
D4). 

 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Masyarakat 
 swasta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Zona 
Perdagangan 
dan jasa (K) 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Internasional/ 
Nasional (K-4);  

           

Pengembangan pusat 
perdagangan dan jasa skala 
nasional/ internasional di 
Kawasan Kaki Jembatan 
Suramadu 

 Sub UP III-B 
(Blok III-B1, Blok 
III-B3, dan Blok 
III-B4); dan 

 Sub UP III-C 

(Blok III-C-4) 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Perdagangan 
 Swasta 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Regional/ Kota/UP 
(K-5) 

           

 Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sepanjang koridor jalan 
arteri dan kolektor 

 Sub UP III-A (Blok 
III-A2, Blok III-A3, 
Blok III-A4, dan 
Blok III-A5); 

 Sub UP III-B 
(Blok III-B1, Blok 
III-B2, dan Blok 
III-B3); 

 Sub UP III-C 

(Blok III-C1, Blok 
III-C2, Blok III-
C3, Blok III-C4, 
dan Blok III-C5); 
dan 

 Sub UP III-D 
(Blok III-D1, Blok 
III-D2, Blok III-
D3, dan Blok III-
D4). 

        APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Perdagangan 
 swasta 
 Dinas Perdagangan 
 DInas Koperasi dan Usaha 

Mikro 
 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

 Mempertahankan 
keberadaan Kenjeran Park  
baik kegiatan maupun lokasi 
wisata  

Sub UP III-D (Blok 
III-D4) 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata 

 Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Melakukan promosi terkait
Kenjeran Park untuk
meningkatkan jumlah
pengunjung

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Swasta

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Lokal/ Lingkungan 
(K-6). 

 Penataan dan
pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa
sepanjang koridor jalan lokal
dan lingkungan

 Sub UP III-A (Blok
III-A2, Blok III-A3,
Blok III-A4, dan
Blok III-A5);

 Sub UP III-B

(Blok III-B2); 

 Sub UP III-C
(Blok III-C1, Blok 
III-C2, Blok III-
C3, Blok III-C4,
dan Blok III-C5);
dan

 Sub UP III-D 

(Blok III-D1, Blok 
III-D3, dan Blok
III-D4).

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perdagangan
 Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat
 swasta

Zona 
Perkantoran 

(KT) 

Sub Zona Kantor Pemerintah 
(KT-1) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas kantor Pemerintah 

 Sub UP III-A (Blok
III-A2, dan Blok
III-A4);

 Sub UP III-B 
(Blok III-B1, Blok 
III-B3, dan Blok
III-B4);

 Sub UP III-C

(Blok III-C1, Blok
III-C3, Blok III-

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah

 Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan Tanah 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

C4, dan Blok III-
C5);  

 Sub UP III-D 
(Blok III-D1, Blok 

III-D2, dan Blok 
III-D4). 

Zona Sarana 
dan Prasarana 
Umum (SPU) 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Pendidikan (SPU-1) 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
pendidikan 

 Sub UP III-A (Blok 
III-A2, Blok III-A3, 
Blok III-A4, dan 
Blok III-A5); 

 Sub UP III-B 

(Blok III-B1, Blok 
III-B2, Blok III-
B3, dan Blok III-
B4);  

 Sub UP III-C 
(Blok III-C1, Blok 
III-C2, Blok III-
C3, dan Blok III-
C4); dan  

 Sub UP III-D 
(Blok III-D4). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pendidikan 
 Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Transportasi (SPU-2) 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
transportasi berupa terminal 
tipe B dan tipe C 

 terminal tipe B 
berada di Sub UP 
III-B (Blok III-B1 
dan Blok III-B3); 
dan  

 terminal tipe C 
berada di Sub UP 
III-D (Blok III-D3). 

        

APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas perhubungan 
 Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
kesehatan 

 Sub UP III-A (Blok

III-A5);

 Sub UP III-B
(Blok III-B1 dan
Blok III-B2);

 Sub UP III-C 
(Blok III-C3); dan 

 Sub UP III-D 

(Blok III-D3 dan 
Blok III-D4). 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kesehatan
 Badan Perencanaan 

Pembangunan
 Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas olahraga 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

 Badan Perencanaan 
Pembangunan

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas sosial budaya 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata

 Dinas Sosial
 Badan Perencanaan 

Pembangunan
 Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat
 Swasta
 Bakesbang Pol
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Peribadatan (SPU-6) 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas peribadatan 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

        

APBD Kota 
Surabaya, 
mayarakat 
dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Departemen Agama 
 Dinas Sosial 
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
 Masyarakat 
 Swasta 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Lainnya (SPU-7) 

          
 

Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada 
kawasan perumahan baru 
sesuai kebutuhan 

 Sub UP III-A (Blok 
III-A3);  

 Sub UP III-B 
(Blok III-B1, Blok 
III –B2, Blok III-
B3, dan Blok III-
B4);  

 Sub UP III-C 

(Blok III-C1, Blok 
III-C3, dan Blok 
III-C4); dan  

 Sub UP III-D 
(Blok III-D2 dan 
Blok III-D3). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan Tanah 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 

Zona industri (I) Sub Zona Aneka Industri (I-4)            

Penyediaan fasilitas industri 
bersama bagi industri-industri 
yang terletak berdekatan 

 Sub UP III-B 
(Blok III-B2 dan 
Blok III-B4);  

 Sub UP III-C 

(Blok III-C1, Blok 
III-C2, Blok III-
C3, Blok III-C4, 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu  

 Dinas Tenaga Kerja 
 Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro 
 Swasta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

dan Blok III-C5); 
dan 

 Sub UP III-D 
(Blok III-D1 dan 

Blok III-D2). 

 Masyarakat 

Zona 
peruntukan 
khusus (KH) 

Sub Zona pertahanan dan 
Keamanan (KH-1) 

          
 

 Penetapan dan 
Mempertahankan 
keberadaan kawasan 
pertahanan dan keamanan 
di UP III Tambak Wedi 

 Sub UP III-A (Blok 

III-A1); dan   

 Sub UP III-D 
(Blok III-D1, Blok 
III-D2 dan Blok 
III-D4). 

        APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta Karya 
dan Tata Ruang 

JARINGAN PRASARANA            

Jaringan 
Pergerakan 

Jaringan jalan            

 Pembangunan Jalan 
Menanggal – Tanjung Perak 
(terintegrasi dengan Jalan 
Lingkar Luar Timur) 

Sepanjang jalan yang 
direncanakan 
terutama di Sub UP 
III-A, III-B, dan III-D 

        

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, 

APBN 

 BPJN 
 Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 
Pematusan 

 K/L terkait 
 Dinas Perhubungan 

Provinsi 
 Dinas Pematusan dan Bina 

Marga Provinsi 

 Program pembangunan dan 
peningkatan kualitas 
jaringan jalan lokal dan 
lingkungan sebagai jalan 
penghubung kegiatan lokal 
pada kawasan maupun 

akses penghubung antar 
kolektor. 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

        APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, 

APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 K/L terkait 

 Program pengembangan 
jalan menuju objek wisata. 

 Sub UP III-B 
(Blok III-B1 dan  
Blok III-B3);  
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Sub UP III-C 
(Blok III-C5);  

 Sub UP III-D 

(Blok III-D3 dan 
III-D4) 

 Pembangunan jalan baru  
Jalan Akses Lapangan 
Tembak dan Velodrom 

Kelurahan Kedung 
Cowek 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 

Sistem Jaringan Pejalan Kaki            

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan  pengembangan 
jalur pejalan kaki prioritas 

Antara Lain : 

 Jalan Bulak 
Banteng; 

 Jalan 
Nambangan;  

 Jalan Abdul Latif; 
 Jalan Pogot; 
 Jalan Memet 

Sastro Wiryo;  
 Jalan Tambak 

Wedi; 
 Jalan Sukolilo 

Lor; 
 Jalan Pantai 

Kenjeran;  
 Jalan Dukuh 

Bulak Banteng; 
 Jalan Sidotopo 

Wetan; dan 
 Jalan Kedung 

Mangu. 

        

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 

 BPJN 
 Kementerian PUPR 
 Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perhubungan 

Angkutan umum            

1. Pengembangan dan 
penetapan rute angkutan 
umum berupa feeder dan 

Sepanjang rute 
feeder dan trunk 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

trunk  Dinas Perhubungan

2. Mempertahankan dan 
mengintegrasikan rute 
angkutan umum eksisting 
terhadap pengembangan 
rute angkutan 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan
 Badan Perencanaan 

Pembangunan
 Swasta

Sistem perkeretaapian 

pembangunan stasiun AMC Jalan Pantai 
Kenjeran 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan
 Badan Perencanaan

Pembangunan
 Swasta

Pembangunan jalur AMC rute Lidah Kulon – 
Lontar – HR 
Muhammad – 
Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel 
– Gubeng –
Dharmahusada –
UNAIR C – Kertajaya
Indah – ITS -
Mulyosari – Kejawan.

Prasarana transportasi 

Pengembangan terminal Terminal Tambak 
Wedi dan Terminal 
Kenjeran 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 

Penataan dan optimalisasi 
fungsi halte 

Jalan Kedung Cowek         

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perhubungan 
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
 Swasta 

Pengembangan halte a) halte di kawasan 
wisata Kenpark 
di Jalan Sukolilo; 

b) halte di Jalan 
Wiratno; dan 

c) halte di Jalan 
Tambak Deres. 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perhubungan 
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
 Swasta 

Pengaturan sistem parkir 
dalam persil (off street) 

Sepanjang koridor 
jalan utama UP III 

Tambak Wedi 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perhubungan 
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
 Swasta 

Jaringan Air 
Minum 

 Pengembangan dan 
peningkatan cakupan 

Di seluruh UP III         APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM  
 Swasta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

pelayanan air minum 
perpipaan 

 Mengintegrasikan jaringan
air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

Tambak Wedi dan Swasta 

Jaringan Listrik  Program pengembangan
jaringan Saluran Kabel
Tegangan Tinggi (SKTT) 30
KV - 150 diperlukan untuk
menyalurkan energi listrik
yang dibangkitkan oleh
pembangkit baru.

 Sub UP III-A (Blok
III-A1, III-A5)

 Sub UP III-C 
(Blok III-C4, III-
C1) 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 PLN
 PGN

 Penambahan dan perbaikan
sistem jaringan listrik pada
kawasan-kawasan yang 
belum terlayani serta 
pemasangan penerangan 
jalan pada jalur utama dan 
terutama pada daerah rawan 
kecelakaan 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

 Peningkatan dan 
mengoptimalkan pelayanan 
listrik sehingga terjadi 
pemerataan pelayanan 
diseluruh UP 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

 Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 
penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 
SUTT/SUTET dan sekitar 
tower  

 Sub UP III-A (Blok

III-A2, Blok III-A3,
dan Blok III-A5);
dan

 Sub UP III-C 
(Blok III-C1, Blok 
III-C3, dan Blok
III-C4).

 Pemeliharaan jaringan gas Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Jaringan 
Telekomunikasi 

 Penataan lokasi menara 
telekomunikasi 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi APBD Kota 

Surabaya 
dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

Jaringan 
Drainase 

 Normalisasi dan 
pemeliharaan saluran 
drainase primer, sekunder, 
tersier 

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Program pemeliharaan pintu
air (pada saluran primer
yang langsung bermuara di
laut) secara berkala. Pintu
air ini berfungsi untuk 

mencegah terjadinya 
backwater saat air laut 
pasang. 

Pesisir UP III Tambak 
Wedi 

 Program pembuatan break
water atau pemecah
gelombang di sepanjang bibir
pantai.

Pesisir UP III Tambak 
Wedi 

 Penyediaan saluran drainase
pada setiap kawasan
perumahan

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

 Pembangunan rumah pompa
pada kawasan rawan
genangan dan banjir

 Sub-UP III-B (Blok
III-B1 dan Blok III-
B3); dan

 Sub-UP III-D (Blok
III-D3 dan Blok
III-D4).

Sistem 
Persampahan 

 Pengembangan sistem 
pengangkutan dan 
pengelolaan sampah

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau

Sistem 
Pengolahan 
Limbah 

 Program pembuatan
Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) komunal pada
area permukiman

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan

 Dinas Lingkungan Hidup
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Program pembuatan IPAL
individual pada home-home
industri rumah tangga
(terkait industri pengolahan
perikanan)

Di seluruh UP III 
Tambak Wedi 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan

 Dinas Lingkungan Hidup

Evakuasi 
Bencana 

 Pengembangan jaringan 
evakuasi

Jaringan Evakuasi 
 Jalan Bulak

Banteng
 Jalan

Tambak
Wedi Baru

 Jalan HM.
Noer/Kedung
Cowek

 Jalan Kyai 
Tambak

Deres
 Jalan

Tjiptada
 Jalan Randu
 Jalan Dukuh

Bulak
Banteng
Timur

 Jalan
Kedinding
Lor

 Jalan Dukuh
Bulak
Banteng

 Jalan
Kedung
Mangu
Timur

 Jalan
Kedung
Mangu

 Jalan

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Badan Penanggulangan
Bencana dan Perlindungan
Masyarakat

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan



 
- 36 - 

 

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Nambangan  
 Jalan Pantai 

Kenjeran  
 Jalan Bulak 

Kenjeran  
 Jalan Pantai 

kenjeran 
Barat Blok B  

 Jalan 
Wiratno 
 

 Pengembangan dan 
pemeliharaan sumur 
kebakaran  

Antara lain : 
 Jalan Kedung 

Cowek;  
 Jalan Kenjeran; 
 Jalan Wiratno; 
 Jalan Bulak 

Banteng Lor 

I/27;  
 Jalan Kedung 

Cowek 242;  
 Jalan Tambak 

Wedi;  
 Jalan Bulak 

Banteng Wetan;  
 Jalan Bambang 

Sutoro RT 001 
RW II;  

 Jalan Kyai 
Tambak Deres; 
dan  

 Jalan Sukolilo 
Lor. 
 

        

PERWUJUDAN SUB UP YANG DI PRIORITASKAN           

 Penataan perumahan, 
infrastruktur, dan fasilitas 

Sub UP III-B (Blok 
III-B1, Blok III-B2, 
Blok III-B3, dan Blok 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 



- 37 -

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu  dan  Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

umum III-B4). Ruang 
 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa skala 
nasional-internasional  

APBD Kota 
Surabaya, 

Provinsi dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Perdagangan
 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau

 Swasta

Pengembangan RTH APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

Pengembangan Kawasan 
Wisata Pesisir Pantai Kaki 
Jembatan Suramadu  

APBD Kota 
Surabaya, 

Provinsi dan 
Swasta 

 Dinas Perdagangan
 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata
 Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Koperasi dan UMKM

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 



- 1 -

LAMPIRAN IV.1  Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP IV Dharmahusada 

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR :  

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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LAMPIRAN IV.2 Rencana Pola Ruang UP IV Dharmahusada 
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LAMPIRAN IV.3 Rencana Jaringan Prasarana UP IV Dharmahusada 
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LAMPIRAN IV.4 Sistem Jaringan Jalan UP IV Dharmahusada 

NO. SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING 
 

NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

1. Arteri Primer Jalan Kenjeran  30, 35 dan 45  

Jalan Kedung Cowek  45  

Jalan Biliton  15 

Jalan Kusuma Bangsa  28 

Jalan Raya Gubeng  25 

Jalan Sulawesi  40 dan 15 

2. Arteri Sekunder Jalan Ambengan  20 dan 45  

Jalan Pacar Keling  30  

Jalan Putro Agung Wetan  45  

Jalan Dharmahusada   35  

Jalan Raya Menur   30 dan 35 

Jalan Ngagel Jaya Selatan  25 - 40 

Jalan Bung Tomo  25 

Jalan Kertajaya  40 

Jalan Manyar Kertoarjo  40 

Jalan Raya Manyar   40 

Jalan Karang Menjangan  35 

Jalan Dharmawangsa   30  dan 37  

Jalan Pucang Anom Timur  25  

Jalan Kedung Sroko  15 

Jalan Residen Sudirman   12 dan 25 

Jalan Tambang Boyo / Jalan Bronggalan  45  

Jalan Bronggalan / Jalan Gersikan   45 

Jalan Raya Karang Asem  45  

Jalan Kapas Krampung  35 

Jalan Prof Dr. Moestopo  30 dan 35 

Jalan Tambaksari  15 dan 20 

Jalan Ngagel Jaya  25 

Jalan Sulawesi  40 
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NO. SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

3. Kolektor Sekunder Jalan Sumatera 15 

Jalan Karimun Jawa 40 

Jalan Airlangga 20 

Jalan Kedung Tarukan/ Jalan Pacar Kembang 40 

Jalan Raya Dharmahusada Indah 44 

Jalan Bratang Jaya 20 

Jalan Ngagel Timur 15 

Jalan Kalibokor Timur/ Jalan Kalibokor Selatan/ Jalan 

Kalibokor 

44 

Jalan Dharmahusada Utara 15 

Jalan Bratang Wetan/ Jalan Krukah Timur 35 

Jalan Kalikepiting /Jalan Kaliwaron 40 

4. Lokal Sekunder Jalan Bogen 8 dan15 

Jalan Bali 15 

Jalan Banda 12-15

Jalan Bangka 15 

Jalan Barata Jaya XIX 20 

Jalan Barata Jaya XVII 20 

Jalan Bratang Binangun 20 

Jalan Bronggalan II 8 

Jalan Bumi Mojo IV 10 

Jalan Gerbong 8 

Jalan Gresikan 15 

Jalan Gubeng Kertajaya V F 10 

Jalan Gubeng Kertajaya V Raya 10 

Jalan Gubeng Kertajaya XV 15 

Jalan Gubeng Masjid 18 

Jalan Indrakila 12 

Jalan Irian Barat 15 

Jalan Jagiran 10 

Jalan Jawa 20 

Jalan Jojoran I 14 
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NO. SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

Jalan Jolotundo 10 

Jalan Juwingan 12 

Jalan Kalasan 15 

Jalan Kalibokor I 12 

Jalan Kalijudan 15 

Jalan Kalijudan Asri 15 

Jalan Pisces 10 dan 15 

Jalan Kalimantan 20 

Jalan Kapas Gading Madya I 19 

Jalan Dukuh Setro 19 

Jalan Setro Baru 19 

Jalan Lebak Jaya Utara 19 

Jalan Kapas Jaya 6 

Jalan Kapas Madya 10 

Jalan Karang Asem IV 10 

Jalan Lebak Arum Tengah 10 

Jalan Lebak Timur Asri 10 

Jalan Lebak Timur I 10 

Jalan Manyar Sambongan 10 

Jalan Mojo III 10 

Jalan Mojo Kidul 12 

Jalan Mojo Klanggru 12 

Jalan Dharmahusada Indah Barat I 10 

Jalan Ngagel Jaya Utara 30 

Jalan Ngagel Timur IV 30 

Jalan Nias 12 

Jalan Ploso Baru 8 

Jalan Ploso Bogen 15 

Jalan Pucang Anom 12 dan 20 

Jalan Pucang Jajar 12 

Jalan Pucang Sewu 12 

Jalan Rangkah II 10 
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NO. SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (METER) 

Jalan Raya Manyar 15 

Jalan Residen Sudirman 12 

Jalan Srikana 18 dan 35 

Jalan Sumbawa 15 

Jalan Tapak Siring 12 

 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN IV.5 Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya 
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LAMPIRAN IV.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP IV Dharmahusada  

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP IV DHARMAHUSADA 

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

1. Perwujudan Zona Lindung 

 Pengembangan dan pengoptimalan zona perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya berupa waduk/bozem 

 Rehabilitasi dan konservasi zona perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya 

 Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat 

Sempadan Sungai  

 Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat 

Sempadan SUTT/SUTET 

 Penetapan dan penataan zona perlindungan setempat 

Sempadan Rel KA 

 Penambahan RTH Publik dan Privat minimum 30% dari 

luas kawasan 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

 Penetapan perumahan kepadatan sedang dan tinggi 

 Pengembangan perumahan kepadatan sedang 

 Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala 

Regional/Kota/UP 

 Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala 

lokal/lingkungan 

 

 Penataan zona perdagangan dan jasa 

 Pengembangan zona perkantoran yang terintegrasi 

dengan fungsi perdagangan jasa 

 Pengembangan zona sarana pelayanan umum skala 

regional dan lokal 

 Peningkatan kualitas zona sarana pelayanan umum 

 

B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA 

1. Jaringan Pergerakan  

 Peningkatan mutu perkerasan jalan  

 Peningkatan kapasitas jalan 

 Penyediaan jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan halte 

yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal 

perkotaan. 

 Penyediaan dan peremajaan sistem angkutan massal 

berupa feeder dan trunk yang mendukung sistem AMC 

 Pengembangan halte sepanjang rute feeder dan trunk 

 Pengembangan Terminal Tipe C  

 Penataan dan penyediaan parkir off-street park and ride 

di sepanjang jalur AMC 

 Penyediaan fasilitas pelengkap jalan 

 Optimalisasi Jalur Kereta Api yang sudah ada 
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 Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda

 Pembangunan jalur AMC Keputran-Rungkut

2. Jaringan Air Bersih

Pengembangan sistem penyediaan air minum yang

mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan yang menjangkau seluruh wilayah

3. Jaringan Listrik

 Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan

lahan dan kegiatan sepanjang jalur SUTT/SUTET dan

sekitar tower

 Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan

lahan pada sekitar gardu induk

 Pemeliharaan dan pembangunan jaringan gas

4. Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

5. Jaringan Drainase

 Penyediaan saluran drainase pada setiap kawasan

perumahan

 Pembangunan box culvert

 Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase primer,

sekunder, tersier

 Pembangunan rumah pompa pada kawasan rawan

genangan dan banjir

6. Jaringan Persampahan

Pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan

sampah

7. Jaringan Air Limbah

Pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana

pengelolaan limbah secara komunal dalam skala kota

8. Evakuasi Bencana

Pengembangan jaringan evakuasi

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA 

1. Penataan Kawasan Perdagangan Dan Jasa Skala Kota

2. Pengembangan RTH

3. Penataan Koridor Jalan

4. Penataan Perumahan

5. Penataan Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala

Regional

6. Penataan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala

Regional
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP IV DHARMAHUSADA 

ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

I.Program Perwujudan Rencana Pola Ruang 
 

1.Perwujudan Zona Lindung 
 

Zona 
Perlindungan 
Terhadap 
Kawasan 
Bawahannya (PB) 

Sub Zona Waduk/ Bozem (PB-
2) 

          
 

1. Revitalisasi Bozem (PB-2) 
untuk kegiatan wisata dan 
konservasi 

2. Optimalisasi fungsi 
waduk/bozem  

3. Peningkatan kebersihan 
boozem serta penetapan 
sanksi yang tegas terhadap 
pelanggaran lingkungan 

 
 

Sub UP IV-E (Blok IV-
E8). 
 

        APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 
 

Zona 
perlindungan 
setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan sungai  
(PS-2) 

         
  

Penetapan sempadan sungai 
pada seluruh UP 
 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D2, Blok IV-D7, 
dan Blok IV-D8); 
dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E1, Blok IV-E2, 
dan Blok IV-E8). 

 

        APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi 

Jawa Timur 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 

Penetapan dan perlindungan 
melalui pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan inspeksi, 
plengsengan serta penghijauan 
di sepanjang sempadan sungai  
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Pengairan 
Provinsi Jawa 
Timur 

 

Sub Zona Sempadan Rel 
Kereta Api (PS-5) 

         
  

Pengembangan RTH berupa 
jalur hijau. 
 

a. Sub UP IV-B Blok 
IV-B4 dan Blok IV-
B6; 

b. Sub UP IV-D Blok 
IV-D2, Blok IV-D3, 
dan Blok IV-D7; 
dan 

c. Sub UP IV-E Blok 
IV-E1, Blok IV-E3, 
dan Blok IV-E5. 

 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 PT.KAI 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 

Sub Zona Sempadan 
SUTT/SUTET (PS-4) 

         
  

Pengembangan RTH berupa 
jalur hijau. 

 

Sub UP IV-D (Blok IV-
D6 dan Blok IV-D9) 
 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 PLN 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Sub Zona Taman dan 
Lapangan (RTH-1) 

1. Penyediaan dan peningkatan
kualitas dan kuantitas RTH
di zona perumahan

2. Penyediaan RTH publik 
minimal 7% pada zona 
perumahan

3. Penyediaan RTH publik
minimal 10% pada zona
industri

4. Penyediaan taman di setiap
kelurahan di UP IV
Dharmahusada

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Masyarakat
 swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

 Penyediaan jalur hijau
sepanjang jalan arteri dan
kolektor

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta

 Pemeliharaan jalur hijau yang
telah ada

Sub Zona Makam (RTH-3) 

 Mempertahankan makam
eksisting

 Mengembangkan makam
berdasarkan kebutuhan
masyarakat

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta 

 

 Penetapan dan Pelestarian 
bangunan/kawasan cagar 
budaya pada sub zona 
makam 

 Penetapan dan 
pengembangan kawasan 
potensi wisata melalui paket 
wisata city tour serta 
Penyediaan sarana dan 
prasarana penunjang wisata 
pada sub zona makam 

Makam Wr.Soepratman 
yang terdapat pada 
Sub UP IV-B (Blok IV-
B1). 
 

        APBD Kota 
Surabaya  

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Kebudaan 
dan Pariwisata 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

Zona perumahan 
(R) 

Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Tinggi (R-2) 

         
  

 Penataan kawasan 
Permukiman dan 
peningkatan kualitas 
permukiman  

 Peremajaan kawasan 
permukiman 

 Revitalisasi kampung dan 
permukiman di sepanjang rel 
KA 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A1, Blok IV-A2, 
dan Blok IV-A3); 

 Sub UP IV-B (Blok 
IV-B1, Blok IV-B3, 
Blok IV-B4, dan 
Blok IV-B5); 

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C2, Blok IV-C5, 
Blok IV-C7 dan 
Blok IV-C8); 

        APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D1, Blok IV-D3, 
Blok IV-D4, Blok 
IV-D5, Blok IV-D6, 
Blok IV-D7, Blok 
IV-D8, dan Blok IV-
D9); dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E1, Blok IV-E2, 
Blok IV-E3, Blok 
IV-E5, Blok IV-E6, 
Blok IV-E7, dan 
Blok IV-E8). 

 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 

 PT. KAI 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Masyarakat 
 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  
 

 Pengendalian perubahan 
fungsi dan tampilan 
bangunan lama (pada 
perkampungan lama) 

 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Masyarakat 
 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Penyediaan hidran kota

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pemadam 
Kebakaran

 Masyarakat
 Swasta
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang (R-3) 

 Penataan kawasan
Permukiman dan
peningkatan kualitas
permukiman

 Sub UP IV-A (Blok
IV-A1, Blok IV-A2,
dan Blok IV-A3);

 Sub UP IV-B B(lok
IV-B1, Blok IV-B2,
Blok IV-B3, Blok
IV-B4, Blok IV-B5,
dan Blok IV-B6);

 Sub UP IV-C (Blok
IV-C1, Blok IV-C2,
Blok IV-C3, Blok
IV-C4, Blok IV-C5,
Blok IV-C6, Blok
IV-C7, dan Blok IV-
C8);

 Sub UP IV-D (Blok
IV-D5, Blok IV-D6,
Blok IV-D7, Blok
IV-D8, dan Blok IV-
D9); dan

 Sub UP IV-E (Blok

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Masyarakat
 Swasta

 Penetapan dan Pelestarian
bangunan/kawasan cagar
budaya pada sub zona
perumahan kepadtan sedang

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Masyarakat
 Swasta
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 IV-E1, Blok IV-E3, 
Blok IV-E4, Blok 
IV-E5, Blok IV-E6, 
Blok IV-E7, dan 
Blok IV-E8). 

 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  
 

Zona 
Perdagangan dan 

Jasa (K) 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Pelayanan 
Regional/Kota/UP (K-5) 

         
  

 Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sepanjang koridor arteri dan 
kolektor 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A1, Blok IV-A2, 
dan Blok IV-A3); 

 Sub UP IV-B (Blok 
IV-B1, Blok IV-B2, 
Blok IV-B3, Blok 
IV-B4, Blok IV-B5, 
dan Blok IV-B6); 

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C1, Blok IV-C2, 
Blok IV-C3, Blok 
IV-C4, Blok IV-C5, 
Blok IV-C6, Blok 
IV-C7, dan Blok IV-
C8); 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D1, Blok IV-D2, 
Blok IV-D3, Blok 
IV-D4, Blok IV-D5, 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 
Perdagangan 

 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

 Swasta 

 Pengembangan perdagangan 
dan jasa skala Pelayanan 
regional di Hi-Tech Mall 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 
Perdagangan 

 Swasta 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Pengaturan intensitas 
perdagangan jasa 

Blok IV-D6, Blok 
IV-D7, Blok IV-D8 
dan Blok IV-D9); 
dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E1, Blok IV-E2, 
Blok IV-E3, Blok 
IV-E4, Blok IV-E5, 
Blok IV-E6, Blok 
IV-E7, dan Blok IV-
E8). 

 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Penetapan dan Pelestarian 
bangunan/kawasan cagar 
budaya pada sub zona 
perdagangan dan jasa skala 
pelayanan regional/kota/UP 

 Penetapan tindakan 
konservasi yang sesuai 
dengan kondisi 
bangunan/kawasan dengan 
pertimbangan tim cagar 
budaya kota surabaya 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Masyarakat 
 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  
 

 Penetapan dan 
pengembangan kawasan 
potensi wisata melalui paket 
wisata city tour 

 Penyediaan sarana dan 
prasarana penunjang wisata 

Taman Hiburan Rakyat 
(THR) yang terdapat di 
Sub UP IV-B (Blok IV-
B4) 
 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Masyarakat 
 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Pelayanan Lokal/ 
Lingkungan (K-6). 

         
  

 Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan 
jasa skala pelayanan 
lokal/lingkungan 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A2 dan Blok IV-
A3); 

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C1, Blok IV-C4, 
dan Blok IV-C6); 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D5, Blok IV-D6, 
dan Blok IV-D9); 
dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E1, Blok IV-E3, 
dan Blok IV-E7). 

 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas 
Perdagangan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro  

 Swasta 
 Masyarakat 
 

 Pemeliharaan dan penataan 
Pasar rakyat  

 Pembatasan dan 
pengendalian pembangunan 
minimarket 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas 
Perdagangan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta 
 Masyarakat 
 PD Pasar Surya 
 

Zona 
Perkantoran (KT) 

Sub Zona Kantor Pemerintah 
(KT-1) 

         
  

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas kantor Pemerintah 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A1 dan Blok IV-
A2); 

        
APBD Kota 
Surabaya  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Sub UP IV-B (Blok
IV-B1, Blok IV-B3,
Blok IV-B5, dan
Blok IV-B6)

 Sub UP IV-C (Blok
IV-C3 dan Blok IV-
C7);

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D2, Blok IV-D3, 
Blok IV-D4, Blok 
IV-D5, Blok IV-D6,
dan Blok IV-D9);
dan

 Sub UP IV-E (Blok
IV-E3, Blok IV-E5,
Blok IV-E6, dan
Blok IV-E7).

Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan 
Tanah 

 Bagian Hukum
 I/L Terkait

Zona sarana 
pelayanan umum 
(SPU) 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
pendidikan 

 Sub UP IV-A (Blok
IV-A1, Blok IV-A2
dan Blok IV-A3);

 Sub UP IV-B (Blok
IV-B1, Blok IV-B2,
Blok IV-B3, Blok
IV-B4, dan Blok IV-
B5);

 Sub UP IV-C (Blok
IV-C1, Blok IV-C3,
Blok IV-C4, Blok
IV-C5, dan Blok IV-
C6, Blok IV-C7, dan

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pendidikan
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Blok IV-C8); 
 Sub UP IV-D (Blok 

IV-D1, Blok IV-D2, 
Blok IV-D3, Blok 
IV-D4, Blok IV-D5, 
Blok IV-D6, Blok 
IV-D7, Blok IV-D8, 
dan Blok IV-D9); 
dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E1, Blok IV-E2, 
Blok IV-E4, Blok 
IV-E5, Blok IV-E6, 
Blok IV-E7 dan 
Blok IV-E8). 

 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Transportasi (SPU-2) 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
transportasi  

 terminal Tipe C 
berada di Sub UP 
IV-E (Blok IV-E7); 
dan 

 stasiun gubeng 
berada di Sub UP 
IV-D (Blok IV-D1). 

        

APBD Kota 
Surabaya  

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 

Sarana Pelayanan Umum 
Kesehatan (SPU-3) 
 

           

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
kesehatan 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A2 dan Blok IV-
A3); 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kesehatan 
 Badan 

Perencanaan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Sub UP IV-B (Blok
IV-B1, Blok IV-B5,
dan Blok IV-B6);

 Sub UP IV-D (Blok
IV-D2, Blok IV-D3,
Blok IV-D4, Blok
IV-D5, dan Blok IV-
D6); dan

 Sub UP IV-E (Blok
IV-E1, Blok IV-E3,
Blok IV-E4, Blok
IV-E5, dan Blok IV-
E7).

Pembangunan 
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas olahraga 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Sosial Budaya (SPU-5) 
 

          
 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas sosial budaya 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta 
 Dinas Sosial 
 Masyarakat 
 Bakesbang Pol 

 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Peribadatan (SPU-6) 
 

          
 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas peribadatan 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Departemen 
Agama 

 Swasta 
 Masyarakat 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Lainnya (SPU-7) 
 

         
  

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas umum lainnya 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A3); 

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C1, dan Blok 
IV-C6); 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D1, Blok IV-D6, 
dan Blok IV-D9); 
dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E5, Blok IV-E6, 
dan Blok IV-E8). 

 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta 
 Dinas Pengelolaan 

Bangunan dan 
Tanah 
 
 

Zona Industri (I) 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 
 

         
  

Pengendalian untuk kualitas 
lingkungan industri 

 Sub UP IV-A (Blok 
IV-A1, Blok IV-A2, 
dan Blok IV-A3); 
dan 

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C1, Blok IV-C2, 
Blok IV-C3, Blok 
IV-C5, dan Blok IV-
C6). 

 
 
 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Swasta 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Peruntukan 
Khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan 
Keamanan (KH-1) 

Penetapan dan 
Mempertahankan keberadaan 
kawasan pertahanan dan 
keamanan 

 Sub UP IV-B (Blok
IV-B6);

 Sub UP IV-C (Blok
IV-C7);

 Sub UP IV-D (Blok
IV-D2 dan Blok IV-
D5); dan

 Sub UP IV-E (Blok
IV-E5 dan Blok IV-
E7).

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

Sub Zona Instalasi Utilitas 
(KH-5) 

Koordinasi dengan PLN untuk 
melakukan pengelolaan 
perawatan gardu induk secara 
rutin 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang,

 PLN

JARINGAN PRASARANA 

JARINGAN 
TRANSPOR 
TASI 

Jaringan jalan 

Peningkatan mutu perkerasan 
jalan  

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  APBN, APBD 

Propinsi 
Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

 BPJN
 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Dinas
Perhubungan

 K/L terkait

Peningkatan kapasitas jalan Ruas jalan arteri, 
kolektor, dan lokal 

APBN, APBD 
Propinsi 

 BPJN
 Dinas Pekerjaan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

yang belum sesuai 
dengan ROW rencana 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 

Sistem jaringan pejalan kaki            

Penyediaan jalur pejalan kaki, 
jalur sepeda dan halte yang 
terintegrasi dengan sistem AMC 

Antara lain: 
a. Jalan Manyar; 
b. Jalan Gubeng 

Stasiun; 
c. Jalan Mayjen 

Prof.Dr.Moestofo;  
d. Jalan 

Dharmahusada; 
e. Jalan 

Dharmawangsa;  
f. Jalan Airlangga; 
g. Jalan Biliton; 
h. Jalan Kusuma 

Bangsa; 
i. Jalan Sulawesi; 
j. Jalan Kertajaya; 

dan 
k. Jalan Raya Gubeng 

        

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

 BPJN 
 Kementerian PUPR 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta 

Angkutan umum            

Pengembangan sistem angkutan 
massal cepat (AMC)  

Sepanjang jalur AMC         

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

Penyediaan dan peremajaan 
sistem angkutan massal berupa 
feeder dan trunk yang 
mendukung sistem AMC 

        

Pengembangan halte sepanjang 
rute feeder dan trunk 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Swasta 
 

Pengembangan Terminal Tipe C  Terminal Bratang Sub 
UP IV-E (Blok IV-E7) di 
Kecamatan Gubeng 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan, 

 Dinas 
Perhubungan 
 

prasarana transportasi            

Penataan dan penyediaan parkir 
off-street park and ride di 
sepanjang jalur AMC 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 
 

Penyediaan fasilitas pelengkap 
jalan 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  

        

APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

dan Pematusan 
 Dinas 

Perhubungan 
 Dinas Kebersihan 

dan Ruang 
Terbuka Hijau 
 
 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Stasiun Gubeng 

Sub UP IV-D (Blok IV-
D1) 

        

APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 PT. KAI 
 

 

Sistem perkeretaapian :            

Optimalisasi Jalur Kereta Api 
yang sudah ada 

Sepanjang jalur rel 
kereta api di UP IV 
Dharmahusada 

        

APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas Pekerjaan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 PT. KAI

Pembangunan Jalur Kereta Api 
Ganda 

Sepanjang jalur rel 
kereta api di UP IV 
Dharmahusada 

APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 PT. KAI

pembangunan jalur AMC 
Keputran-Rungkut 

Sepanjang jalur 
angkutan massal 
berbasis rel di UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

Jaringan Air 
minum 

 Pengembangan sistem
penyediaan air minum yang
mencakup sistem jaringan
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan yang 
menjangkau seluruh wilayah 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 PDAM
 Swasta

Jaringan Listrik 1. Pengawasan dan Di seluruh UP IV 
Dharmahusada  

APBD Kota  PLN
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

pengamanan terhadap 
penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 
SUTT/SUTET dan sekitar 
tower  

Surabaya  Satpol PP 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 
 

2. Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 
penggunaan lahan pada 
sekitar gardu induk 

 Sub UP IV-B (Blok 
IV-B6);  

 Sub UP IV-C (Blok 
IV-C5); dan  

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E3) 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 PLN 
 Satpol PP 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 
 

 

3. Pemeliharaan dan 
pengembangan jaringan gas 

a. Jaringan perpipaan 
yang telah 
terbangun di 
sepanjang koridor 
jalan meliputi: 

1. Jalan 
Dharmawangsa; 

2. Jalan Nias; 
3. Jalan Srikana; 
4. Jalan Karang 

Menur Timur; 
5. Jalan Gubeng 

Kertajaya XV; 
6. Jalan Kalibokor I; 
7. Jalan Pucang Sewu; 
8. Jalan Pucang 

Anom; 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 PGN 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

9. Jalan Pucang Jajar; 
10. Jalan Ngagel Timur; 
11. Jalan Ngagel Jaya 

Selatan; 
12. Jalan Ngagel Jaya 

Utara; 
13. Jalan Raya Ngagel 

Madya; 
14. Jalan Bratang 

Binangun; 
15. Jalan Barata XIX; 
16. Jalan Bratang Jaya; 
17. Jalan Kalibokor 

Selatan;  
18. Jalan Raya 

Nginden; dan 
19. Jalan Raya Menur. 

 
b. Jaringan perpipaan 

yang telah 
terbangun di 
lingkungan 
perumahan 
meliputi: 

1. Perumahan Bratang 
Binangun; 

2. Perumahan Barata 
Jaya; 

3. Perumahan Pucang 
Anom Timur; 

4. Perumahan Ngagel 
Wasana; 

5. Perumahan Ngagel 
Madya; 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

6. Perumahan Ngagel
Tama;

7. Perumahan Ngagel
Jaya Utara; dan

8. Perumahan Ngagel
Jaya Selatan.

9. jaringan perpipaan
baru meliputi:

10. Jalan Tambang
Boyo;

11. Jalan Bronggalan;
12. Jalan Raya Karang

Asem;
13. Jalan Putro Agung

Wetan;
14. Jalan Kedung

Cowek

Jaringan 
Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara 
telekomunikasi 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta

Jaringan 
Drainase 

1. Penyediaan saluran 
drainase pada setiap 
kawasan perumahan

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Swasta

2. Pembangunan box culvert Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

3. Normalisasi dan
pemeliharaan saluran

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

drainase primer, 
sekunder, tersier 

dan Pematusan 

4. Pembangunan rumah 
pompa pada kawasan 
rawan genangan dan 
banjir 

 Sub UP IV-D (Blok 
IV-D1); dan 

 Sub UP IV-E (Blok 
IV-E8). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

Jaringan 
Persampahan 

 Pengembangan sistem 
pengangkutan dan 
pengelolaan sampah 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

        APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

Jaringan Air 
Limbah 

 Pembangunan dan 
peningkatan sarana-
prasarana pengelolaan 
limbah secara komunal 
dalam skala kota 

Di seluruh UP IV 
Dharmahusada 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Lingkungan 
Hidup 

Evakuasi 
Bencana 

 Pengembangan jaringan 
evakuasi  

Antara Lain : 
 Jalan Nias  
 Jalan Kalibokor  
 Jalan Raya Menur  
 Jalan Kertajaya 
 Jalan Manyar 

Kertoarjo IX  
 Jalan 

Dharmahusada 
Indah; 

 Jalan 
Dharmawangsa  

 Jalan Kenjeran   
 Jalan Putro Agung 

Wetan   
 Jalan kapas 

Krampung   
 Jalan Tambaksari  
 Jalan Reside 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Perlindungan 
Masyarakat 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sudirman 
 Jalan Tapak Siring  
 Jalan Gubeng 

Masjid 
 Jalan Banda  
 Jalan Manyar 

Kertoarjo  
 Jalan 

Dharmahusada  
 Jalan Prof. Dr. 

Moestopo  
 Jalan Pucang 

Anom timur  
 Jalan Manyar 

Kertoarjo V 

  Pengembangan dan 
pengoptimalan fungsi sumur 
kebakaran 

 Jalan Airlangga; 
 Pos Pembantu 

Menur PMK; 
 Jalan Kertajaya; 
 Jalan Kertajaya 

Indah; 
 Jalan 

Dharmahusada; 
 Jalan 

Dharmahusada 
Utara 10; 

 Jalan 
Dharmahusada X; 

 Jalan Srikana; 
 Jalan Pucang 

Anom; 
 Jalan Bratang; 
 Jalan Jawa; 
 Jalan Biliton; 

        

 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Sumatera;
 Jalan Gubeng;
 Jalan Bali;
 Jalan Nias;
 Jalan Lingga;
 Jalan Karimata;
 Jalan Flores;
 Jalan Sulawesi;
 Jalan Gubeng 

Kertajaya;
 Jalan Prof. 

Dr.Moestopo;
 Jalan

Dharmawangsa/J
alan Gubeng 
Kertajaya; 

 Jalan Gubeng;
 Jalan Raya Ngagel

Jaya;
 Jalan Pucang 

Rinenggo;
 Jalan Jojoran;
 Jalan Kalidami;
 Jalan Tambak 

Rejo;
 Jalan Kapas 

Krampung;
 Jalan Bronggalan;
 Jalan Juwet;
 Jalan Teratai;
 Jalan Penataran;
 Jalan Kalasan;
 Jalan Tapak 

Siring;
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Kedung 
Sroko; 

 Jalan Mundu; 
 Jalan 

Karanggayam; 
 Jalan Kidal; 
 Jalan Kalikepiting; 
 Jalan Alun-alun 

Rangkah;  
 Jalan Kapas 

Madya; 
 Pasar Pucang; 
 Depan Pasar 

Pucang; dan 
 Pasar Bratang 

Jalan Raya 
Bratang Binangun. 

 
 

Sub UP yang 
diprioritaskan 
penanganannya 

penataan kawasan perdagangan 
dan jasa skala kota meliputi: 
1. penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan; 

2. pengembangan fasilitas 
pendukung kegiatan;dan 

3. penyediaan sentra PKL. 
 

Sub UP IV-D (Blok IV-
D1, Blok IV-D2, Blok 
IV-D3, Blok IV-D4) 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang  

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan  

 Dinas 
perdagangan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 
 

pengembangan RTH meliputi: 
1. pengembangan taman 

untuk ruang publik; dan 
2. pengembangan jalur hijau. 

Sub UP IV-D (Blok IV-
D1, Blok IV-D2, Blok 
IV-D3, Blok IV-D4) 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 

penataan koridor jalan meliputi: 
1. jalur pejalan kaki; 
2. halte; dan 
3. penataan keteraturan 

bangunan. 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

penataan perumahan meliputi: 
1. penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan; 

2. pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan; dan 

3. penyediaan hidran 
penanggulangan kebakaran 
di kawasan perumahan 
padat. 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 
(CSR) 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan 

 Swasta 
 

penataan sarana pelayanan 
umum kesehatan skala regional 
meliputi: 
1. pengembangan sarana 

prasarana penunjang; 
2. pengembangan 

aksesibilitas skala regional; 
3. penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan; 

4. pengembangan dan 
penataan RTH didalam 
kawasan sehingga dapat 
berfungsi untuk publik; 
dan 

5. mendukung perkembangan 
kegiatan-kegiatan 

Sub UP IV-D (Blok IV-
D1, Blok IV-D2, Blok 
IV-D3, Blok IV-D4); 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan 

 Dinas Kesehatan 
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ASPEK 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

penunjang.  Swasta

penataan sarana pelayanan 
umum pendidikan skala 
regional meliputi: 
1. pengembangan sarana 

prasarana penunjang;
2. pengembangan aksesibilitas

skala regional;
3. penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan;

4. pengembangan dan 
penataan RTH didalam 
kawasan sehingga dapat 
berfungsi untuk publik; dan 

5. mendukung perkembangan
kegiatan-kegiatan
penunjang.

Sub UP IV-D (Blok IV-
D1, Blok IV-D2, Blok 
IV-D3, Blok IV-D4); 

APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang dan

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan, 
Dinas Pendidikan 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau,

 Swasta

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN V.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP V Tanjung Perak 

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN V.2 Rencana Pola Ruang UP V Tanjung Perak 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN V.3 Rencana Jaringan Prasarana UP V Tanjung Perak 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN V.4 Sistem Jaringan Jalan UP V Tanjung Perak 

 

NO. 
SISTEM 

JARINGAN JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA 

GSP (meter) 
 

1. 
Usulan Jalan Baru 
 

 

Jalan ruas Menanggal – Tanjung Perak 
(merupakan jalan bebas hambatan 
sebagaimana dimaksud dalam Kementerian 
Pekerjaan Umum Nomor HK.01 03-Dr/199 
Tanggal 9 Juni 2014) 

32 

 

Frontage Frontage Jalan ruas Menanggal – 

Tanjung Perak (merupakan jalan bebas 
hambatan sebagaimana dimaksud dalam 
Kementerian Pekerjaan Umum Nomor HK.01 
03-Dr/199 Tanggal 9 Juni 2014) 

14 kanan dan 14 

kiri 

2. Jalan Tol Jalan Tol Surabaya-Gempol  25 sampai 30 

3. Arteri Primer 

Jalan Demak  35  

Jalan Gresik/Kalianak  40 dan 60 

Jalan Perak Barat/Perak Timur  50  

Jalan Sisingamangaraja XII  60 

Jalan Sarwajala  60 

Jalan Danakarya/Sultan Iskandar Muda  25 

Jalan Hang Tuah  25 

Jalan Sidorame  25 

Jalan Sidotopo Lor  25 

Jalan Ikan Dorang  15 

Jalan Ikan Kakap  15 

4. Arteri Sekunder 

Jalan Veteran  16 

Jalan Jembatan Merah   20 

Jalan Rajawali  45 dan 28 

Jalan Indrapura  25 sampai 35 

Jalan Bubutan  25 

Jalan Jagalan  25 

Jalan Kembang Jepun  20 

Jalan Raya Dupak  40 
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NO. 
SISTEM 

JARINGAN JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA 

GSP (meter) 

Jalan Pahlawan 35 

5. 
Kolektor 

Sekunder 

Jalan Prapat Kurung Selatan / Jalan Prapat 
Kurung Utara 

60 

Jalan Laksda Moh. Nasir 37 

Jalan Kalimas Baru 20 

Jalan Tanjung Sadari 15, 20, 25 dan 30 

Jalan Wonosari Lor 20 

Jalan Pegirian / Jalan Nyamplungan 50 

Jalan Wonokusumo 15 

Jalan Dukuh 50 

Jalan Gembong/ Jalan Bunguran 50 

Jalan Pengampon/Jalan Pecindilan 50 

Jalan Jepara 15 

Jalan Karang Tembok 20 

Jalan Kedung Mangu 14 

6. Lokal Sekunder Jalan Benteng 25 

Jalan Bulak Jaya 14 

Jalan Bulak Rukem 14 

Jalan Bulak Sari 8 

Jalan Ikan Cucut 14 

Jalan Ikan Lumba-lumba 15 

Jalan Ikan Mungsing 15 

Jalan Indrapura Jaya 16 

Jalan Kalimas Barat 20 dan 35 

Jalan Kalimas Timur 12 

Jalan Kalimas Utara 12 

Jalan Kebon Rojo 35 

Jalan Kh. Mas Mansyur 18 

Jalan Pati Unus 25 

Jalan Semut Baru 
20 
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NO. 
SISTEM 

JARINGAN JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA 

GSP (meter) 

Jalan Sidotopo Wetan 15   

Jalan Stasiun Kota 25 

Jalan Tambak Asri 12 dan 6 

Jalan Teluk Amurang 12 

Jalan Teluk Bayur 16 

Jalan Tenggumung Baru 15 

Jalan Wonosari Besar 6 

Jalan Wonosari Mulyo 14 

 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi
eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada

kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN V.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN V.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP V Tanjung Perak 

 

I. PROGRAM PERWUJUDAN TATA RUANG 

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG DI UP V 

TANJUNG PERAK 

1. Perwujudan Zona Lindung 

 Perlindungan zona perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya dan zona perlindungan setempat berupa 

bozem, sempadan sungai, sempadan bozem dan 

sempadan Rel KA 

 Mempertahankan dan mengembangkan RTH 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

 Penataan zona permukiman 

 Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa 

 Penataan dan pengendalian peruntukan Industri 

 Penyediaan dan pemeliharaan zona perkantoran 

 Mempertahankan dan pengembangan zona sarana 

pelayanan umum yang proporsional dengan kebutuhan 

masyarakat dan terdistribusi secara merata meliputi 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, 

olahraga serta perkantoran di UP V Tanjung Perak, 

sesuai dengan fungsi kegiatan yang telah ditetapkan 

pada masing-masing Sub Unit Pengembangan 

 Program penataan, pengembangan dan pengendalian 

zona peruntukan khusus 

 

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA 

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan 

 Pengembangan jalur sirkulasi utama yang terdiri dari 2 

arah 2 lajur  

 Pembagian sirkulasi kendaraan berat yang meliputi truk 

kontainer, truk tangki pengangkut BBM dan truk 

pengangkut barang kelas II dan kelas I. 

 Penataan jalur hijau sepanjang jalur sirkulasi yang 

direncanakan sebagai jalur utama yang bertujuan untuk 

mempengaruhi iklim mikro dan fungsi estetika  

 Menata sistem transportasi di luar badan jalan untuk 

jalur-jalur utama  

 Pengembangan fasilitas parkir pada koridor jalan utama 

yang didukung dengan pemanfaatan ruang sekitar untuk 

kegiatan perdagangan dan jasa komersial  

 Penataan PKL di jalur sirkulasi utama (dilokalisasikan) 

 Mengembangkan jalur pejalan kaki yang memadai 

 Perbaikan kondisi jalur pejalan kaki eksisting yang 

berada di sepanjang koridor utama yang merupakan 

pusat kegiatan perdagangan dan jasa  

 Mengembangkan lampu penerangan jalan yang cukup 

terutama di kawasan perdagangan dan perkantoran yang 

malam hari tutup untuk mengurangi tingkat kriminalitas 

tinggi. 
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 Rencana AMC dan penataan jalur AMC

2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

 Pengembangan jaringan distribusi sekunder berupa

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 6 KV – 20 KV

yang ditempatkan pada jaringan jalan lingkungan untuk

meningkatkan pelayanan listrik dari jaringan distribusi

primer yang ada. Pengembangan jaringan ini akan

dilengkapi dengan infrastruktur pendukungnya.

 Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada

kawasan-kawasan yang belum terlayani serta

pemasangan penerangan jalan pada jalur utama dan

terutama pada daerah rawan kecelakaan.

 Rencana pengembangan jaringan energi berupa gas

bumi.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

4. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum

 Pengembangan sistem penyediaan air minum yang

mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan. Pengembangan jaringan air minum 

direncanakan pada seluruh Sub UP yang 

pengembangannya mengikuti pengembangan jaringan 

jalan yang ada 

 Pembangunan bangunan pengambil air baku, bangunan

penunjang dan bangunan pelengkap serta bak

penampung air

 Monitoring kualitas air minum untuk menjaga kualitas

air minum yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai

dengan standar baku mutu pada seluruh Sub UP

5. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase

 Perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman dan

penyediaan saluran sesuai perkiraan kebutuhan,

kebutuhan terhadap drainase ini tidak hanya untuk

rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas sosial,

perdagangan dan komersial pada seluruh Sub UP

 Pemeliharaan dan pengawasan pada tiap saluran

drainase secara rutin dari penumpukan sedimen dan

sampah

 Pensosialisasian program kepedulian terdahap 

kebersihan dan perawatan sungai, dengan tidak 

membuang sampah dan limbah ke sungai.  

6. Perwujudan Sistem Persampahan

 Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem

pengangkutan maupun pengelolaan dengan

mengembangkan konsep bank sampah pada seluruh Sub

UP
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 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 

pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS menuju 

TPA 

 Program pengolahan sampah dengan konsep Zero Waste 

dan 3R 

 

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA 

1. Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan 

internasional/nasional, meliputi: 

 penataan intensitas bangunan dan tata bangunan 

 pengembangan fasilitas pendukung 

2. Pengembangan RTH 

 merupakan taman untuk ruang publik yang ditata 

dengan tata hijau minimum 80%, perkerasan 20% 

 RTH sebagai penyangga, untuk mendukung kegiatan 

dengan intensitas yang cukup tinggi  

3. Penataan koridor jalan (AMC) 

 intensitas bangunan di sekitar jalur AMC (KDB, KLB dan 

ketinggian bangunan) 

 jalur pejalan kaki 

 halte 

 penataan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

 jalur hijau (RTH) 

4. Penataan perumahan  

 penataan intensitas bangunan dan tata bangunan 

 pengembangan RTH skala lingkungan 

 penataan sistem jaringan, pendukung perumahan 

(drainase, air minum dan sistem persampahan) 

 pengembangan sarana dan prasarana pendukung 

perumahan  

5. Penataan kawasan cagar budaya  

 penataan intensitas bangunan dan tata bangunan 

 pemeliharaan bangunan lama yang sudah ada 

 tidak merubah tampilan bangunan 

 mengendalikan perubahan fungsi
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP V TANJUNG PERAK

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

I. Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

1. Perwujudan Zona Lindung

Zona Perlindungan 
Terhadap Kawasan 
Bawahannya (PB) 

Sub Zona Waduk/Bozem (PB-
2) 

Penataan fungsi Bozem 
Morokrembangan 

Bozem Morokrembangan 
Sub UP V-C (Blok V-C1) 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

Optimalisasi fungsi Bozem 
Morokrembangan 

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Sungai 
(PS-2) 

1. Penetapan sempadan
sungai pada seluruh UP V
Tanjung Perak yang
dilewati sungai

 Sub UP V-A Blok V-A1,
(Blok V-A2, dan Blok V-
A7);

 Sub UP V-C (Blok V-C2,

Blok V-C4, dan Blok V-
C5)

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD Provinsi 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

2. Penetapan dan
perlindungan melalui
pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan
inspeksi, plengsengan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

serta penghijauan di 
sepanjang sempadan 
sungai 

 Dinas Pengairan 
Provinsi 

3. Revitalisasi kawasan 
Sempadan Sungai 

Sungai Kalimas 
        

APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona Sempadan 
Waduk/Bozem (PS-3) 

 
          

1. Perlindungan kawasan 
dengan pengembangan 
ruang terbuka hijau 
dan/atau ruang terbuka 
non hijau di sepanjang 
sempadan waduk/bozem 

Sempadan Waduk/bozem 
pada UP V Tanjung Perak 
Sub UP V-C (Blok V-C1) 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

2. optimalisasi dan 
pengendalian kawasan 
sempadan waduk/bozem 

        
APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona Sempadan 
SUTT/SUTET (PS-4) 

 
          

1. Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET 

Sub UP V-A (Blok V-A1, 
Blok V-A3) 
 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat  
 PLN 

2. Pengendalian kawasan 
sempadan SUTT/SUTET 

        
APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona Sempadan Rel 
Kereta Api (PS-5) 

 
          

Pengembangan RTH berupa 
jalur hijau di sempadan rel 
kereta api 

Rel Kereta Api Sidotopo 
dan sekitarnya di wilayah 
perencanaan UP V Tanjung 
Perak 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 



- 24 -

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Sub UP V-A (Blok V-

A2, Blok V-A3, Blok V-
A5, Blok V-A7, dan 
Blok V-A8);  

 Sub UP V-B (Blok V-
B3); dan

 Sub UP V-C (Blok V-
C2, Blok V-C3, dan
Blok V-C5).

 Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 PT.KAI

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 

(RTH) 

Sub Zona Taman dan 
Lapangan (RTH-1) 

1. Penyediaan dan
peningkatan kualitas dan
kuantitas RTH di zona
perumahan
Penyediaan RTH Publik
minimal 7% di zona
perumahan

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat
 Swasta

2. Penyediaan taman di
setiap kelurahan di UP V
Tanjung Perak

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

1. Penyediaan jalur hijau
sepanjang jalan arteri,
kolektor, lokal dan
lingkungan

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

2. Pemeliharaan jalur hijau
yang telah ada

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam
eksisting

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

 Badan Perencanaan
Pembangunan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

2. Pengembangan makam 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat 

        

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 

3. Pemeliharaan jalur hijau 
yang telah ada 

        

3. Pengembangan makam 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat 

        

2. Perwujudan Zona Budidaya  

Zona Perumahan (R) 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

1. Peningkatan kualitas 
hunian kawasan 
perumahan padat 

 Sub UP V-A Blok V-A3, 

Blok V-A4, Blok V-A5, 
Blok V-A6, Blok V-A7, 
dan Blok V-A8; dan  

 Sub UP V-C Blok V-
C1, Blok V-C2, Blok V-
C3, Blok V-C4, dan 
Blok V-C5 

 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 
 Masyarakat 

2. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Swasta 

3. Pemberian buffer/jalur 
hijau Kawasan khusus 
pertahanan keamanan 
dan pelabuhan yang dekat 

Sub UP V-A Blok A3 
 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 



- 26 -

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

dengan perkampungan Karya dan Tata 
Ruang 

 Pelabuhan
Indonesia

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Lingkungan
Hidup

Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang (R-3) 

1. Penyediaan sarana dan
prasarana pendukung
perumahan pada
perumahan baru

Seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

2. Pembuatan akses antar
kawasan dan fasilitas
perumahan

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Swasta

3. Penetapan dan
penanganan gedung atau
obyek cagar budaya
berupa revitalisasi,
rehabilitasi, konservasi
dan preservasi pada zona
perumahan

 Sub UP V-A Blok V-A6, 
Blok V-A7, dan Blok V-
A8;

 Sub UP V-B Blok V-B1;

dan

 Sub UP V-C, blok V-C3
Blok V-C4, dan Blok V-
C5.

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Swasta

Zona Perdagangan 
dan Jasa (K) 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Pelayanan 
Internasional/Nasional (K-4) 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

1. Pengendalian perkembangan 
pergudangan pendukung 
perdagangan dan jasa di 
sekitar pusat perdagangan 
dan jasa grosir 

2. Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan 
jasa sepanjang pusat 
perdagangan skala 
internasional/nasional  

 Sub UP V-A Blok V-A8; 

dan 

 Sub UP V-C Blok V-C4. 
 

        
APBD Kota 
Surabaya 
Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Perdagangan 
 Swasta 
 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Sub Zona Perdagangan dan 
Jasa Komersil Skala 
Pelayanan Regional/Kota/UP 
(K-5) dan Lokal/Lingkungan 
(K-6) 

 

          

1. Pengendalian 
perkembangan 
perdagangan dan jasa 
disekitar jalan utama 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Perdagangan 
 Swasta 

2. Pembangunan sentra PKL 
yang diprioritaskan pada 
lahan milik Pemerintah 
Daerah 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pengolaan 
Bangunan dan 
Tanah 

 Dinas Koperasi dan 
UMKM  

3. Pengembangan perdagangan 
jasa skala kota di Jalan 
Lingkar Luar Timur  

Jalan Bebas Hambatan 
Juanda-Tanjung Perak/ 
Jalan Lingkar Luar Timur 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 
 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

4. Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan 
jasa skala lokal / lingkungan 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

        

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 
 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

5. Penataan dan pengembangan 
sarana prasarana pendukung 
kegiatan wisata buatan 

Sub UP V-A Blok V-A7, dan 
Blok V-A8 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan  

 

Penetapan dan penanganan  
gedung atau obyek cagar 
budaya berupa revitalisasi, 
rehabilitasi, konservasi dan 
preservasi pada zona 
perdagangan dan jasa 

 Sub UP V-A Blok V-A6, 
Blok V-A7, dan Blok V-
A8; 

 Sub UP V-B Blok V-B1; 

dan 

 Sub UP V-C, blok V-C3 
Blok V-C4, dan Blok V-
C5. 

 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Industri (I) 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

1. Penyediaan ruang terbuka
hijau publik berupa taman
dan jalur hijau di Zona
Industri minimal 10%

 Sub UP V-A Blok V-A4,

Blok V-A5, Blok V-A6,
dan Blok V-A7;

 Sub UP V-C Blok V-C2, 
Blok V-C3, Blok V-C4, 
dan Blok V-C5. 

APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

2. Pengembangan fungsi RTH
sebagai buffer zone industri

3. Penyediaan fasilitas
industri bersama bagi
industri-industri yang
terletak berdekatan

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

4. Pengendalian industri di
zona peruntukkan industri

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Tenaga Kerja
 Dinas Penanaman

Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Penetapan dan penanganan  
Gedung atau obyek cagar 
budaya berupa revitalisasi, 
rehabilitasi, konservasi dan 
preservasi pada zona industri 

 Sub UP V-A Blok V-A6, 

Blok V-A7, dan Blok V-
A8; 

 Sub UP V-B Blok V-B1; 
dan 

 Sub UP V-C , blok V-C3 
Blok V-C4, dan Blok V-
C5. 

 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 

Zona Perkantoran 
(KT)  

Sub Zona Kantor Pemerintah 
(KT-1) 

 
          

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas kantor Pemerintah 

 Sub UP V-A Blok V-A6 
dan Blok V-A7; dan 

 Sub UP V-C Blok V-C2, 
Blok V-C3, Blok VC4, 
dan Blok V-C5 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

 Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah 

 I/L Terkait 

 

Penetapan dan penanganan  
gedung atau obyek cagar 
budaya berupa revitalisasi, 
rehabilitasi, konservasi dan 
preservasi pada zona 
perkantoran 

 Sub UP V-A Blok V-A6, 
Blok V-A7, dan Blok V-
A8; 

 Sub UP V-B Blok V-B1; 

dan 

 Sub UP V-C, blok V-C3 
Blok V-C4, dan Blok V-
C5. 

 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman,   Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 

Sub Zona Sarana Pelayanan            



- 31 -

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Sarana 
Pelayanan Umum 

(SPU) 

Umum Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
pendidikan 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Pendidikan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata

Ruang
 Badan Perencanaan

Pembangunan
 Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Transportasi (SPU-2) 

Pemeliharaan dan peningkatan 
pelayanan umum transportasi 
(stasiun) 

 Sub UP V-A Blok V-A8

 Sub UP V-C Blok V-C2

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas
Perhubunugan

 PT.KAI
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
kesehatan 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kesehatan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

 
          

1. Penyediaan dan 
Pemeliharaan fasilitas sosial 
budaya 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 
 Masyarakat 
 Dinas Sosial 
 Bakesbang Pol 

 

2. Penataan kawasan wisata 
budaya 

 Sub UP V-A Blok V-A7, 
Blok V-A8, dan  

 Sub UP V-C Blok V-C4 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Peribadatan (SPU-6) 

 
          

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas peribadatan 

 Sub UP V-A Blok V-A3, 

Blok V-A4, Blok V-A5, 
Blok V-A6, Blok V-A7, 
dan Blok V-A8; dan 

 Sub UP V-C Blok V-C1, 
Blok V-C2, Blok V-C3, 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Departemen Agama 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Blok V-C4, dan Blok V-
C5 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 
 Masyarakat 

 

Sub Zona Sarana Pelayanan 
Umum Lainnya (SPU-7) 

 

          

Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada 
kawasan perumahan baru 
sesuai kebutuhan 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah 

 I/L Terkait 

Penetapan dan penanganan  
gedung atau obyek cagar 
budaya berupa revitalisasi, 
rehabilitasi, konservasi dan 
preservasi pada zona sarana 
pelayanan umum 

 Sub UP V-A Blok V-A6, 
Blok V-A7, dan Blok V-
A8; 

 Sub UP V-B Blok V-B1; 

dan 

 Sub UP V-C , blok V-C3 
Blok V-C4, dan Blok V-
C5. 

 

        
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Swasta 

Zona Peruntukan 
Khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan 
Keamanan (KH-1) dan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Pelabuhan (KH-4) 

Program penataan, 
pengembangan dan 
pengendalian zona peruntukan 
khusus diarahkan mengikuti 
ketentuan yang ditetapkan dan 
berlaku di Kota Surabaya 

Menetapkan dan menyediakan 
RTH publik minimal 20% dari 
kawasan. 

Pertahanan dan 
Keamanan: 

 Sub UP V-A Blok V-A1,

Blok V-A2, Blok V-A3
dan Blok V-A7;

 Sub UP V-B Blok V-B1,
Blok V-B2, Blok V-B3,
dan Blok V-B4; dan

 Sub UP V-C Blok V-C1,

Blok V-C2, Blok V-C3,
dan Blok V-C4.

Pelabuhan: 

 Sub UP V-A Blok V-A1;
dan

 Sub UP V-B Blok V-B1,
Blok V-B2 dan Blok V-
B3

 PT.PELINDO
III

 LANTAMAL
 Swasta

 PT.PELINDO III
 LANTAMAL
 Swasta
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

3. Jaringan Transportasi

Jaringan Pergerakan Jaringan Jalan 

1. Peningkatan mutu
perkerasan jalan

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 
Kota Surabaya 

 BPJN
 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait

2. Peningkatan kapasitas
jalan

 BPJN
 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

 K/L terkait
 Dinas Perhubungan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

3. Pembangunan Jalan 
Menanggal – Tanjung Perak 
(terintegrasi dengan Jalan 
Lingkar Luar Timur) 

Sepanjang jalan yang 
berada di Sub UP V Blok V-
A2, Blok V-A3, Blok V-A4 
dan Blok V-A7         

 BPJN 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 K/L terkait 
 Dinas Perhubungan 

 

Sistem Jaringan Pejalan Kaki            

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan  pengembangan 
jalur pejalan kaki prioritas 

Antara lain : 

 Jalan Indrapura; 

 Jalan Rajawali;  

 Jalan Veteran;  

 Jalan Pesapen; 

 Jalan Stasiun Kota; 

 Jalan Laksda M Nasir;  

 Jalan Iskandar Muda; 

 Jalan Nyamplungan; 

 Jalan Pegirian; 

 Jalan Kali Mas Barat; 

 Jalan Kali Mas Timur; 

 Jalan Kembang Jepun; 

dan 

 Jalan KH. Mas 
Mansyur.  

        
APBN, APBD 

Provinsi, APBD 
Kota Surabaya 

 BPJN 
 Kementerian PUPR 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perhubungan 
 

Angkutan Umum            

Pengembangan halte sepanjang 
rute feeder dan trunk 

Sepanjang rute feeder dan 
trunk 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perhubungan 

1. Penyediaan fasilitas 

pelengkap jalan 

Di seluruh UP V Tanjung 

Perak 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

2. Pengembangan terminal tipe
C di Pesapen dan Ujung

 Sub UP V-A

 Sub UP V-C

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Pematusan 
 Dinas Perhubungan

Jaringan Perkeretaapiaan 

pembangunan jalur/jaringan 
AMC 

Antara lain : 

 Jalan Indrapura

 Jalan Rajawali

 Jalan Veteran

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Badan Perencanaan
Pembangunan 

 PT.KAI
 Swasta

Transportasi Sungai 

Pengembangan transportasi 
sungai untuk keperluan 
pengembangan wisata kalimas 

Sungai Kalimas 
APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

4. Jaringan Utilitas

Jaringan 
Energi/Kelistrikan 

1. Pengawasan dan
pengamanan terhadap
penggunaan lahan dan
kegiatan sepanjang jalur
SUTT/SUTET

Sub UP V-A Blok V-A1 dan 
Blok V-A3. 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang 

 PLN 

 Satpol PP

2. Pengembangan jaringan
distribusi sekunder berupa 
SUTM dan SUTR 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak          

3. Pengembangan jaringan
perpipaan gas bumi
mengikuti koridor jalan

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang



- 37 -

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 PT.PGN
 Satpol PP

Jaringan 
Telekomunikasi 

4. Penataan lokasi menara
telekomunikasi

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata

Ruang
 Swasta
 Satpol PP

Jaringan Air Minum 
Pengembangan dan 
peningkatan pelayanan air 
minum perpipaan 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM
 Swasta

Jaringan Drainase 

1. Penyediaan saluran
drainase pada setiap
kawasan perumahan

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

2. Pembangunan box culvert

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

3. Normalisasi dan
pemeliharaan saluran
drainase primer,
sekunder, tersier

4. Mempertahankan rumah
pompa eksisting

Sub UP V-C Blok V-C1, 
Blok V-C2, dan Blok V-C4. 

5. Pembangunan rumah
pompa pada kawasan
rawan genangan dan
banjir

 Sub UP V-A Blok V-A5;

dan

 Sub UP V-C Blok V-C1,
dan Blok V-C4.

Sistem 
Persampahan 

Pengembangan sistem 
pengangkutan dan pengelolaan 
sampah 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sistem Pengolahan 
Limbah 

Pembangunan dan peningkatan 
sarana-prasarana pengelolaan 
limbah secara komunal dalam 
skala kota 

Di seluruh UP V Tanjung 
Perak 

         

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas Lingkungan 
Hidup 

 Badan Perencanaan 
Pembanguna 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 

 

Evakuasi bencana 

1. Pengembangan jaringan 
evakuasi 

a. jaringan evakuasi 
bencana pada UP V 
Tanjung Perak meliputi: 
 Jalan Hang Tuah  
 Jalan Sultan 

Iskandar 
Muda/Danakarya  

 Jalan Kembang 
Jepun  

 Jalan Rajawali  
 Jalan Bulak Jaya  

 Jalan Bulaksari  

 Rencana Lingkar 

Luar Timur 

 Jalan Pegirian  

 Jalan Karang 

Tembok 

 Jalan Wonosari I Lor 

 Jalan Wonosari Lor 

 Jalan Wonokusumo 

 Jalan Kunti  

 Jalan Sidotopo Lor 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan 
Penanggulangan 
Bencana dan 
Perlindungan 

Masyarakat 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Sidotopo 

Sekolahan IV  

 Jalan Bolodewo  

 Jalan Pragoro  

 Jalan Sidodadi  

 Jalan Ikan Dorang  

 Jalan Ikan Kerapu III 

 Jalan Dorang Baru 

 Jalan Kalianak 

Timur. 

 

2. Pengembangan dan 
pengoptimalan fungsi 
sumur kebakaran 

 Jalan KH. M. Mansyur 

(depan Al Irsyad); 

 Jalan KH. M. Mansyur 

(depan toko 142); 

 Jalan Kalimas Baru 

(depan Pom Bensin); 

 Jalan Perak Timur 

220; 

 Jalan Hangtuah; 

 Jalan Karet - Jalan 

Coklat; 

 Jalan Teluk Bayur; 

 Jalan Siaga (Semut 

Kota); 

 Jalan Semut (depan 

stasiun kota); 

 Jalan Waspada No. 6; 

 Jalan Waspada No. 74; 

 Jalan Gula; 

 Jalan Panggung; 

 Jalan Dukuh / Jalan 

Kembang Jepun; 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Kalimati Wetan /

Jalan Kembang Jepun

Slompretan;

 Jalan Nyamplungan 9;

 Jalan Pasar Pegirian;

 Jalan Dono Karya II;

 Jalan Pegirian (depan

pariwisata);

 Jalan Sidotopo Kidul II;

 Jalan Sidotopo

(Sidotopo Lor depan

cargo);

 Jalan Wonokusumo 

Lor;

 Jalan Wonokusumo 

Kidul 29;

 Jalan Wonokusumo 

Jaya Pinggir;

 Jalan Gresik (depan

asrama Brimob);

 Jalan Demak (depan

makam Mbah Ratu);

 Jalan Demak 

(perempatan);

 Jalan Bangunsari 

(lapangan);

 Jalan Kalianak Timur

(depan nomer 62);

 Jalan Rajawali 64;

 Jalan Rajawali 28;

 Jalan Kebalen Timur;

 Jalan Pasar Babakan;

 Jalan Gatotan;
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Krembangan 

(dekat Koramil); 

 Jalan Krembangan 

Makam; 

 Jalan Niaga (depan 

Polwitabes); 

 Jalan Veteran 15 

(depan BCA); 

 Jalan Kebon Rojo 

(halaman Kantor Pos); 

 Jalan Niaga dalam; 

 Jalan Demak (depan 

SPBU/Pom); 

 Jalan Cenderawasih; 

 Jalan Gresik; 

 Jalan Ikan Kakap;  

 Jalan Hatotan RT 06;   

 Pos PMK Pegirian; dan 

 Perempatan Hangtuah 

5. Perwujudan Sub Up Yang Diprioritaskan 

 Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa skala 
nasional-internasional 

 JMP 

 Jalan Rajawali 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

  
 

  Pengembangan RTH 
Pembangunan jalur hijau 
pendukung AMC 

Antara lain: 

 Jalan Rajawali 

 Jalan Jembatan Merah 

 Jalan Indrapura 
        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas Pekerjaaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Swasta

 Pembangunan dan penataan
koridor jalan (AMC)

Antara lain: 

 Jalan Rajawali

 Jalan Jembatan Merah

 Jalan Indrapura

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Perhubungan
 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

dan Pematusan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

 Penataan kawasan cagar
budaya

 Sub UP V-A Blok V-A6, 
Blok V-A7, dan Blok V-
A8

 Sub UP V-B Blok V-B1

 Sub UP V-C Blok V-C3,
Blok V-C4, dan Blok V-
C5.

APBD Kota 
Surabaya 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN VI.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP VI Tunjungan 

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018



- 2 -



- 3 -

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN VI.2 Rencana Pola Ruang UP VI Tunjungan 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN VI.3 Rencana Jaringan Prasarana UP VI Tunjungan 
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN VI.4 Sistem Jaringan Jalan UP VI Tunjungan 

No. Sistem Jaringan Jalan Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

1 Arteri Primer Jalan Demak 35 

Jalan Kalibutuh/ Jalan Tembok Dukuh 25 

Jalan Kapasari 25 

Jalan Kusuma Bangsa 28 

Jalan Kenjeran 30 

Jalan Simokerto 25 

Jalan Sidotopo Lor 25 

Jalan Stasiun Gubeng 28 dan 30 

Jalan Raya Gubeng 30 

Jalan Raya Diponegoro 40 

2 Arteri Sekunder Jalan Panglima Sudirman 25 

Jalan Raya Darmo 35 

Jalan Ambengan 20 

Jalan Blauran 25 

Jalan Genteng Kali 25 

Jalan Praban 25 

Jalan Kranggan 25 

Jalan Bubutan 25 

Jalan Kedungdoro 30 

Jalan Raya Dupak/Jalan Dupak 40 

Jalan Embong Malang 35 

Jalan Gemblongan 20 

Jalan Gubernur Suryo 25 

Jalan Jagalan 25 

Jalan Kalianyar 25 

Jalan Basuki Rahmad 25 

Jalan Kapasan 25 

Jalan Kramat Gantung 15 

Jalan Ngaglik 25 

Jalan Pahlawan 20 dan 35 
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No. Sistem Jaringan Jalan Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

Jalan Pandegiling 40 

Jalan Pasar Besar Wetan 40 

Jalan Pemuda 20 

Jalan Tidar 25 

Jalan Tembaan 40 

Jalan Tunjungan 20 dan 25 

Jalan Urip Sumoharjo 35 

Jalan Simpang Dukuh 25 

Jalan Prof Dr. Moestopo 30 dan 35 

Jalan Kapas Krampung 25 

Jalan Sulawesi 40 

3 Kolektor Sekunder Jalan Sono Kembang 20 

Jalan Dr. Soetomo 30 

Jalan Dinoyo / Jalan Siliwangi 25 

Jalan Gubeng Pojok 25 

Jalan Gembong 20 

Jalan Pecindilan / Jalan Pengampon 50 

Jalan Pegirian / Jalan Nyamplungan 50 

Jalan Polisi Istimewa 30 

Jalan Undaan Wetan / Jalan Undaan Kulon 50 

Jalan Walikota Mustajab 20 dan 25 

Jalan Yos Sudarso 25 dan 38 

Jalan Rembang 34 

Jalan Jepara 15 

Jalan Darmokali 25 

Jalan Kayoon 20 

Jalan Keputran 20 

Jalan Jaksa Agung Suprapto 30 

Jalan Kedungsari 20 

Jalan Kombes Pol M Duryat 35 

Jalan Semarang 25 
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No. Sistem Jaringan Jalan Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

Jalan Pirngadi 20 

Jalan Pawiyatan 20 

Jalan Baliwerti 15 

Jalan Kalisari III 10 

4 Lokal Jalan Achmad Jais 15 

Jalan Bintoro 25 dan 20 

Jalan Donorejo Wetan 10 

Jalan Embong Cerme 12 

Jalan Embong Gayam 15 

Jalan Embong Kemiri 15 

Jalan Embong Kenongo 12 

Jalan Embong Ploso 15 

Jalan Embong Sawo 12 

Jalan Embong Tanjung 12 

Jalan Embong Trengguli 10 

Jalan Embong Wungu 12 

Jalan Gembong Tebasan 20 

Jalan Genteng Besar 20 

Jalan Grogol Kalimir 10 

Jalan Imam Bonjol 20 

Jalan Johar 20 

Jalan Kamboja 15 

Jalan Kampung Seng 15 

Jalan Kertopaten 20 

Jalan Ketabang Kali 12 

Jalan Mawar 20 

Jalan Mojopahit 18 

Jalan Musi 20 

Jalan Ngemplak 20 

Jalan Panghela 15 

Jalan Pasar Turi 22 dan 18 
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No. Sistem Jaringan Jalan Nama Jalan Eksisting Nama Jalan Rencana GSP (meter) 

Jalan Peneleh 15 

Jalan Plampitan Kalimir 10 

Jalan Ra Kartini 18 

Jalan Raden Saleh 20 

Jalan Sidodadi 15 dan 12 

Jalan Sidodadi Baru 20 

Jalan Sidodadi IV 20 

Jalan Sidotopo Wetan 15 

Jalan Simolawang Baru 20 

Jalan Sriwijaya 15 

Jalan Taman Apsari 15 

Jalan Tambak Adi 10 

Jalan Tambak Bayan 7 dan 12 

Jalan Tambak Laban 10 

Jalan Tambak Rejo 15 

Jalan Tegalsari 20 

Jalan Tembok Sayuran 8 

Jalan Wijaya Kusuma 20 dan 30 

Jalan Wr Supratman 18 

Jalan Kalibutuh 25 

Jalan Ketupa 15 

Jalan Joko Dolog 12 

Jalan Tumapel 15 

Jalan Kedondong 20 

Jalan Kapas Jaya 6 

 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan, mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd



19 

LAMPIRAN VI.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN VI.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP VI Tunjungan 

I. PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG

A. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

 Penetapan dan perlindungan zona perlindungan setempat

sempadan sungai melalui pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan inspeksi, plengsengan serta 

penghijauan  

 Penetapan dan perlindungan zona perlindungan setempat

sempadan rel kereta api

 Pengoptimalan RTH berupa taman dan lapangan, jalur

hijau, dan makam

 Pengembangan RTH publik dan privat minimum 30% dari

luas kawasan

2. Perwujudan Zona Budidaya

 Penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas

permukiman

 Pengendalian perubahan fungsi dan tampilan bangunan

lama (pada perkampungan lama)

 Pengembangan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan

rendah

 Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa

skala pelayanan internasional/nasional yang terpadu

dengan perkantoran di koridor Jalan Pemuda – Jalan 

Tunjungan – Jalan Praban – Jalan Basuki Rahmat 

 Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa

skala pelayanan regional/kota/UP

 Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa

skala pelayanan lokal/lingkungan

 Pengembangan dan pemeliharaan zona perkantoran

 Pengembangan dan pemeliharaan zona sarana pelayanan

umum

 Pengendalian pengembangan zona industri

 Penetapan dan pemantapan zona peruntukan khusus

pertahanan dan keamanan

 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas instalasi utilitas

yang ada

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

 Pemantapan fungsi jalan
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 Peningkatan mutu kualitas perkerasan jalan serta

kapasitas ruas jalan yang belum sesuai dengan ROW

rencana

 Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan

jalur pejalan kaki prioritas

 Pengembangan dan penetapan rute angkutan umum

berupa jalur feeder dan trunk

 Pengoptimalan jalur kereta api eksisting

 Pengembangan jalur kereta api ganda

 Pengembangan jalur AMC

 Pengembangan angkutan sungai yang mendukung rencana

kawasan wisata

 Penataan dan optimalisasi fungsi prasarana transportasi

yang sudah ada

 Pengembangan halte, stasiun AMC, serta park and ride

2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

 Pengoptimalan infrastruktur pendukung jaringan distribusi

primer berupa gardu induk

 Pengembangan Jaringan distribusi sekunder berupa

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran

Udara Tegangan Rendah (SUTR)

 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan energi berupa

gas bumi

3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi Menara telekomunikasi

4. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum

 Pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air

minum perpipaan

 Mengintegrasikan jaringan air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

5. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase

 Pengembangan, normalisasi dan pemeliharaan saluran

drainase primer, sekunder, dan tersier

 Pembangunan rumah pompa pada kawasan rawan

genangan dan banjir

 Pemeliharaan pintu air secara berkala

6. Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah

 Pengembangan sistem limbah domestik dan limbah sejenis

domestik melalui pengelolaan grey water dan black water

 Mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik

yang telah ada

7. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

 Sistem Persampahan

 Peningkatan pelayanan persampahan baik sistem

pengangkutan maupun pengelolaan sampah

 Pengembangan program pengolahan sampah dengan

sistem komposting
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 Jaringan Evakuasi Bencana 

 Pengembangan jaringan evakuasi  

 Pengembangan dan pemeliharaan sumur kebakaran 

 

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA 

1. Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional-

nasional 

2. Pengembangan RTH  

3. Penataan koridor jalan (AMC)  

4. Penataan perumahan  

5. Penataan kawasan cagar budaya  
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFATAAN RUANG UP VI TUNJUNGAN

NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

1 PERWUJUDAN POLA RUANG 

A. Kawasan Lindung

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

 Penetapan
sempadan sungai

 Sub UP VI-B Blok
VI-B3 dan Blok VI-
B4;

 Sub UP VI-C Blok

VI-C1, Blok VI-C2,
dan Blok VI-C3;
dan

 Sub UP VI-D Blok
VI-D2, Blok VI-D5,
dan Blok VI-D10.

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi Jawa 

Timur 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Dinas
Pengairan
Provinsi Jawa 
Timur

 Perlindungan
sempadan sungai
melalui
pembangunan
dan/atau
pemeliharaan jalan
inspeksi,
plengsengan serta
penghijauan

 Pengembangan

sempadan sungai 
untuk kegiatan 
wisata

Sungai Kalimas APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata

Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

 Penetapan
sempadan rel kereta
api

 Sub UP VI-A Blok
VI-A2, Blok VI-A5,
Blok VI-A6, dan
Blok VI-A7;

 Sub UP VI-B Blok

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 PT.KAI
 Perlindungan
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

sempadan rel kereta 
api dengan 
pemberian jalur 
hijau 

VI-B1, Blok VI-B2,
Blok VI-B3, Blok
VI-B6, Blok VI-B7
dan Blok VI-B8;
dan

 Sub UP VI-C Blok

VI-C2 dan Blok VI-
C4.

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

 Pengoptimalan dan
pengembangan RTH
berupa taman dan
lapangan

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya dan 

swadaya 
masyarakat 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Masyarakat
 Swasta

 Pengembangan RTH

pada zona
perumahan sebesar
7%

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya, 
swasta dan 

swadaya 
masyarakat 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Masyarakat
 Swasta

 Pengembangan RTH Sub UP VI-B Blok VI- APBD Kota  Dinas



25 
 

 

NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

pada zona industri 
sebesar 10% 

B1, Blok VI-B6, Blok 
VI-B7, dan Blok VI-B8. 

Surabaya, 
swasta dan 

swadaya 
masyarakat 

Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta  
 Masyarakat 

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

 Pengembangan jalur 
hijau pada koridor 
jalan arteri dan 
kolektor 

 Pemeliharaan jalur 
hijau jalan 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas 
Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

Sub Zona Makam (RTH-3)  

 Mempertahankan 
makam eksisting 

 Pengembangan 

makam sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas 
Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
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2034-
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1 2 3 4 5 

Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta

B. Kawasan Budidaya

Zona Perumahan 
(R) 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

 Penataan kawasan 
permukiman dan 
peningkatan kualitas 
permukiman  

 Peremajaan kawasan
permukiman 

 Revitalisasi

kampung dan 
permukiman di 
sepanjang rel kereta 
api 

 Pembuatan akses 
antar kawasan dan 
fasilitas perumahan 

 Pengendalian

perubahan fungsi 
dan tampilan 
bangunan lama 
(pada
perkampungan
lama)

 Sub UP VI-A Blok
VI-A1, Blok VI-A2,
Blok VI-A3, Blok
VI-A4, Blok VI-A5,
Blok VI-A6, dan 
Blok VI-A7; 

 Sub UP VI-B Blok
VI-B1, Blok VI-B2,
Blok VI-B3, Blok
VI-B4, Blok VI-B5,
Blok VI-B6, Blok
VI-B7, Blok VI-B8,
dan Blok VI-B9;

 Sub UP VI-C Blok

VI-C1, Blok VI-C2,
Blok VI-C3, dan
Blok VI-C4;

 Sub UP VI-D Blok
VI-D1, Blok VI-D2,
Blok VI-D3, Blok
VI-D7, Blok VI-D8,
Blok VI-D10, Blok
VI-D11, dan Blok
VI-D12; dan

 Sub UP VI-E 

terdiri dari Blok 
VI-E1, Blok VI-E2,
Blok VI-E3, dan
Blok VI-E7.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

 Penataan kawasan  Sub UP VI-C Blok APBD Kota  Dinas
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2034-
2038 

1 2 3 4 5 

permukiman dan 
peningkatan kualitas 
permukiman  

 Pembuatan akses 

antar kawasan dan 
fasilitas perumahan 

 Pengendalian 
perubahan fungsi 
dan tampilan 
bangunan lama 
(pada 
perkampungan 
lama) 

VI-C2, Blok VI-C3,
dan Blok VI-C4;
dan

 Sub UP VI-E Blok

VI-E5 dan Blok VI-
E7.

Surabaya dan 
swasta 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Swasta

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

 Penataan kawasan 

permukiman dan 
peningkatan kualitas 
permukiman  

 Pembuatan akses
antar kawasan dan
fasilitas perumahan

Sub UP VI-D Blok VI-
D9 

APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Swasta

Zona Perdagangan 
dan Jasa (K) 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Internasional/Nasional (K-4) 

 Pengembangan
perdagangan dan
jasa skala pelayanan
internasional/
nasional di koridor
Jalan Pemuda –
Jalan Tunjungan –
Jalan Praban – Jalan
Basuki Rahmat

 Sub UP VI-A Blok
VI-A4, Blok VI-A5,
dan Blok VI-A7;

 Sub UP VI-B Blok
VI-B2, Blok VI-B5,
Blok VI-B6, Blok
VI-B7, dan Blok
VI-B9;

 Sub UP VI-C Blok
VI-C3; dan

 Sub UP VI-D Blok
VI-D1, Blok VI-D2,
Blok VI-D3, Blok

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Dinas
Perdagangan

 Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata

 Revitalisasi koridor

Jalan Tunjungan 
sebagai pusat 
perdagangan dan 
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2 
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3 
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Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

jasa skala pelayanan 
nasional – 
internasional 

VI-D4, Blok VI-D5, 
Blok VI-D6, Blok 
VI-D7, dan Blok 
VI-D9. 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Regional/Kota/UP (K-5) 

 Penataan dan 

pengembangan 
kawasan 
perdagangan dan 
jasa sepanjang 
koridor arteri dan 
kolektor 

 Sub UP VI-A Blok 

VI-A1, Blok VI-A2, 
Blok VI-A4, Blok 
VI-A5, Blok VI-A6, 
dan Blok VI-A7; 

 Sub UP VI-B Blok 
VI-B1, Blok VI-B2, 
Blok VI-B3, Blok 
VI-B4, Blok VI-B5, 
Blok VI-B6, Blok 
VI-B7, Blok VI-B8, 
dan Blok VI-B9; 

 Sub UP VI-C Blok 

VI-C1, Blok VI-C2, 
dan Blok VI-C3; 

 Sub UP VI-D Blok 
VI-D2, Blok VI-D5, 
Blok VI-D7, Blok 
VI-D8, Blok VI-D9, 
Blok VI-D10, Blok 
VI-D11, dan Blok 
VI-D12; dan 

 Sub UP VI-E Blok 

VI-E1, Blok VI-E2, 
Blok VI-E3, Blok 
VI-E4, Blok VI-E5, 
Blok VI-E6, dan 
Blok VI-E7. 

        APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 
Perdagangan 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Lokal/Lingkungan (K-6) 

 Penataan dan 
pengembangan 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A1, Blok VI-A2, 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas 
Perdagangan 
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1 2 3 4 5 

kawasan 
perdagangan dan 
jasa sepanjang 
koridor jalan lokal 
dan lingkungan 

Blok VI-A4, Blok 
VI-A5, Blok VI-A6, 
dan Blok VI-A7; 

 Sub UP VI-B Blok

VI-B1, Blok VI-B2,
Blok VI-B3, Blok
VI-B4, Blok VI-B5,
Blok VI-B6, Blok
VI-B7, Blok VI-B8,
dan Blok VI-B9;

 Sub UP VI-C Blok
VI-C1, Blok VI-C2,
dan Blok VI-C3;

 Sub UP VI-D Blok

VI-D2, Blok VI-D5,
Blok VI-D7, Blok
VI-D8, Blok VI-D9,
Blok VI-D10, Blok
VI-D11, dan Blok
VI-D12; dan

 Sub UP VI-E Blok
VI-E1, Blok VI-E2,
Blok VI-E3, Blok
VI-E4, Blok VI-E5,
Blok VI-E6, dan
Blok VI-E7.

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Pemeliharaan dan 

penataan pasar 
rakyat

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Perdagangan 

 Dinas
Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 PD Pasar Surya

Zona Perkantoran 
(KT) 

Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Perbaikan dan 
pemeliharaan fasilitas 
Kantor Pemerintah 

 Sub UP VI-A Blok

VI-A1, Blok VI-A4,
Blok VI-A6, dan
Blok VI-A7;

 Sub UP VI-B Blok
VI-B2, Blok VI-B3,
Blok VI-B4, Blok
VI-B5, Blok VI-B6,
Blok VI-B7, Blok

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Bagian
Administrasi
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4 
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1 2 3 4 5 

VI-B8, dan Blok 
VI-B9; 

 Sub UP VI-C Blok 

VI-C1, Blok VI-C2, 
Blok VI-C3, dan 
Blok VI-C4; 

 Sub UP VI-D Blok 
VI-D1, Blok VI-D2, 
Blok VI-D5, Blok 
VI-D6, Blok VI-D7, 
Blok VI-D9, dan 
Blok VI-D12; dan 

 Sub UP VI-E Blok 

VI-E1, Blok VI-E3, 
Blok VI-E4, Blok 
VI-E5, Blok VI-E6, 
dan Blok VI-E7. 

Pemerintahan 
dan Otonomi 
Daerah 

Zona sarana 
pelayanan umum 
(SPU) 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 
pelayanan umum 
pendidikan 

pendidikan tinggi 
meliputi: 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A5; 

 Sub UP VI-D Blok 

VI-D2 dan Blok 
VI-D10; dan 

 Sub UP VI-E Blok 
VI-E2 dan Blok VI-
E7. 

 
pendidikan selain dari 
pendidikan tinggi 
meliputi: 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A1, Blok VI-A2, 
Blok VI-A3, Blok 
VI-A4, Blok VI-A5, 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas 
Pendidikan 
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Blok VI-A6, dan 
Blok VI-A7; 

 Sub UP VI-B Blok

VI-B1, Blok VI-B3,
Blok VI-B5, Blok
VI-B6, Blok VI-B7,
Blok VI-B8, dan
Blok VI-B9;

 Sub UP VI-C Blok
VI-C1, Blok VI-C2,
dan Blok VI-C3;

 Sub UP VI-D Blok
VI-D2, Blok VI-D3,

Blok VI-D6, Blok
VI-D7, Blok VI-D8,
Blok VI-D9, Blok
VI-D10, Blok VI-
D11, dan Blok VI-
D12; dan

 Sub UP VI-E Blok
VI-E1, Blok VI-E2,
Blok VI-E3, Blok
VI-E4, Blok VI-E5,
Blok VI-E6, dan
Blok VI-E7.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi (SPU-2) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 
pelayanan umum 
transportasi 

 Stasiun Kereta Api

Pasar Turi di
Kecamatan
Bubutan berada di
Sub UP VI-B Blok
VI-B6; dan

 Sub Stasiun 
Kereta Api
Sidotopo di 
Kecamatan

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Dinas
Perhubungan

 PT. KAI
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Simokerto berada 
di Sub UP VI-A 
Blok VI-A2. 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 

pelayanan umum 
kesehatan 

rumah sakit meliputi: 

 Sub UP VI-A Blok

VI-A5 dan Blok VI-
A7;

 Sub UP VI-B Blok
VI-B6;

 Sub UP VI-C Blok

VI-C1 dan Blok VI-
C2;

 Sub UP VI-D Blok
VI-D9; dan

 Sub UP VI-E Blok
VI-E6 dan Blok VI-
E7.

pusat pelayanan 
kesehatan lainnya 

selain rumah sakit 
meliputi: 

 Sub UP VI-A Blok
VI-A1 dan Blok VI-
A7;

 Sub UP VI-B Blok
VI-B7 dan Blok VI-
B8;

 Sub UP VI-C Blok

VI-C1 dan Blok VI-
C3;

 Sub UP VI-D Blok
VI-D4, Blok VI-D5,
Blok VI-D7 dan
Blok VI-D11; dan

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas
Kesehatan

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Swasta
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 Sub UP VI-E Blok 

VI-E1 dan Blok VI-
E7. 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 
pelayanan umum 
olahraga 

Sub UP VI-C Blok VI-
C3 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan sarana 
pelayanan umum sosial 
budaya 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A3; 

 Sub UP VI-B Blok 

VI-B1, Blok VI-B3, 
Blok VI-B4, Blok 
VI-B7, Blok VI-B8, 
dan Blok VI-B9; 

 Sub UP VI-C Blok 
VI-C1; dan 

 Sub UP VI-D Blok 

VI-D2 dan Blok 
VI-D8. 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas 
Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan sarana 
pelayanan umum 
peribadatan 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A1, Blok VI-A3, 
Blok VI-A4, Blok 
VI-A5, Blok VI-A6, 
dan Blok VI-A7; 

 Sub UP VI-B Blok 

VI-B1, Blok VI-B2, 
Blok VI-B3, Blok 
VI-B4, Blok VI-B5, 
Blok VI-B6, Blok 
VI-B7, Blok VI-B8, 
dan Blok VI-B9; 

 Sub UP VI-C Blok 
VI-C1, Blok VI-C2, 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Departemen 
Agama 

 Swasta 
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Blok VI-C3, dan 
Blok VI-C4; 

 Sub UP VI-D Blok

VI-D1, Blok VI-D2,
Blok VI-D3, Blok
VI-D4, Blok VI-D5,
Blok VI-D6, Blok
VI-D7, Blok VI-D9,
Blok VI-D10, Blok
VI-D11, dan Blok
VI-D12; dan

 Sub UP VI-E Blok
VI-E1, Blok VI-E2,
Blok VI-E5, Blok
VI-E6, dan Blok
VI-E7.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Lainnya (SPU-7) 

Pengembangan sarana 
pelayanan umum baru 
sesuai kebutuhan 

Sub UP VI-B Blok VI-
B8 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan

Tata Ruang

Zona Industri (I) 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

 Pengendalian
pengembangan
industri

 Pengembangan RTH
sebagai buffer zone

industri

 Penyediaan fasilitas
industri bersama 
bagi industri-
industri yang 
terletak berdekatan 

Sub UP VI-B Blok VI-
B1, Blok VI-B6, VI-B7, 
dan Blok VI-B8. 

APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Dinas
Penanaman
Modal dan 
Pelayanan
Terpadu Satu 
Pintu

 Dinas Tenaga 
Kerja 

 Dinas
Penanaman
Modal dan 
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Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

 Swasta 

Zona peruntukan 
khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 

Penetapan dan 

pemantapan  kawasan 
pertahanan dan 
keamanan  

 Sub UP VI-A Blok 

VI-A5; 

 Sub UP VI-B Blok 
VI-B1; 

 Sub UP VI-C Blok 

VI-C3;  

 Sub UP VI-D Blok 
VI-D5, Blok VI-D7, 
dan Blok VI-D9; 
dan 

 Sub UP VI-E Blok 
VI-E2, Blok VI-E3, 
Blok VI-E5, Blok 
VI-E6, dan Blok 
VI-E7. 

        APBD Kota 

Surabaya, 
APBN 

 Dinas 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Pihak Militer 

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

 Pemeliharaan dan 
peningkatan kualitas 
instalasi utilitas 
yang ada 

 Pengalokasian 
batasan fisik berupa 
RTH bagi 
penggunaan lahan di 

sekitar kawasan 
instalasi utilitas 

 Sub UP VI-A Blok 
VI-A5; 

 Sub UP VI-C Blok 
VI-C1 dan Blok VI-
C3; dan 

 Sub UP VI-D Blok 

VI-D2. 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 
Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

 Swasta 
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2 JARINGAN PRASARANA 

Jaringan 
Pergerakan 

Sistem Jaringan Jalan 

Pemantapan fungsi jalan Ruas jalan arteri, 
kolektor, dan lokal 
yang belum sesuai 
dengan ROW rencana 

        APBD 
Provinsi Jawa 
Timur, APBD 

Kota 

Surabaya, 
swasta 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas 

Perhubungan; 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Swasta 

Peningkatan kapasitas 
ruas jalan yang belum 
sesuai dengan ROW 
rencana  

        

Peningkatan mutu 
kualitas perkerasan jalan 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        

Sistem Jaringan Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, 
peningkatan kulitas dan 
pengembangan jalur 
pejalan kaki prioritas 

Antara lain pada: 

 Jalan Raya 
Darmo;  

 Jalan Urip 

Sumoharjo; 

 Jalan Basuki 
Rahmad; 

 Jalan Embong 
Malang; 

 Jalan Praban; 

 Jalan Bubutan; 

 Jalan Pahlawan; 

 Jalan Tunjungan; 

 Jalan Gubernur 
Suryo; 

 Jalan Panglima 

Sudirman; 

 Jalan Pemuda; 

 Jalan Kedungdoro; 

 Jalan Kramat 

Gantung; 

 Jalan Jagalan;  

 Jalan Kapasan; 

        APBN, APBD 
Provinsi Jawa 
Timur, APBD 

Kota 
Surabaya 

 BPJN 
 Kementerian 

PUPR 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan; 

 Dinas 
Perhubungan. 
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Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Genteng 

Kali;

 Jalan Kusuma 
Bangsa; dan

 tepian Sungai 
Kalimas.

Sistem Pelayanan Angkutan Umum 

 mempertahankan
dan
mengintegrasikan
rute angkutan 
umum eksisting 
terhadap 
pengembangan rute 
angkutan 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Dinas
Perhubungan

 Swasta

 Pengembangan dan
penetapan rute 

angkutan umum 
berupa jalur feeder 

 rute Terminal
Bratang – Embong

Kaliasin;

 rute Dukuh 
Kupang – 
Tegalsari;

 rute Dukuh
Kupang – Terminal
Bratang;

 rute Kenjeran –

Kapasari Atas;

 rute Kenjeran –
Rangkah Tengah;

 rute Kenjeran –
Ploso Bawah;

 rute Tambak Wedi

– Ampel Atas;

 rute Tambak Wedi
– Tambak Rejo;

 rute Petekan – 

Sawahan;
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 rute Perak – 

Simokerto;

 rute Perak – 
Pacarkeling; 

 rute Manukan –
Lakarsantri;

 rute Manukan –

Pasar Turi; dan

 rute Balongsari –
Asemrowo.

 Pengembangan dan

penetapan rute 
angkutan umum 
berupa jalur trunk 

 rute Terminal 

Tambak Oso 
Wilangon – 
Stasiun Gubeng; 

 rute Benowo – 
Pandegiling; 

 rute Gununganyar
– Pandegiling;

 rute Kenjeran –

Terminal
intermoda
Joyoboyo; dan

 rute Suramadu –
Taman Bungkul.

 Pengembangan

kereta komuter

 rute Pasuruan -

Bangil - Sidoarjo -
Waru - 
Wonokromo - 
Gubeng - Stasiun 
Kota (Semut) - 
Pasar Turi - 
Kandangan - 
Benowo – 
Lamongan 

 rute Mojokerto -
Krian -
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Wonokromo - 
Gubeng - Stasiun 
Kota (Semut) - 
Pasar Turi - 
Kandangan - 
Benowo - 
Lamongan. 

Sistem Jaringan Perkeretaapian 

 Pengoptimalan jalur 
kereta api eksisting 

 Jalur utara: 
Surabaya (Pasar 
Turi) –Lamongan – 
Babat – 
Bojonegoro – Cepu 

 Jalur tengah: 
Surabaya (Semut) 
– Surabaya 
(Gubeng) – 
Surabaya 
(Wonokromo ) – 
Jombang – 
Kertosono – 
Nganjuk – Madiun 
– Solo; 

 Jalur timur: 
Surabaya (Semut) 
– Surabaya 
(Gubeng) –  
Surabaya 
(Wonokromo) – 
Sidoarjo – Bangil –
Pasuruan – 
Probolinggo – 
Jember –
Banyuwangi 

 Jalur lingkar 
Surabaya (Semut) 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan  

 Dinas 
Perhubungan 

 PT. KAI 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

– Surabaya
(Gubeng) –
Surabaya
(Wonokromo) –
Sidoarjo – Bangil –
Lawang – Malang –
Blitar – 
Tulungagung – 
Kediri – Kertosono 
– Surabaya

 Pengembangan jalur

kereta api ganda

 Surabaya (Pasar

Turi) – Lamongan
– Babat – 
Bojonegroro – 
Cepu

 Surabaya (Semut)
– Surabaya
(Gubeng) –
Surabaya
(Wonokromo) –
Sidoarjo - Bangil –
Pasuruan – 
Probolinggo – 
Jember – 
Banyuwangi 

 Surabaya (Semut)

– Surabaya
(Gubeng) –
Surabaya
(Wonokromo) – 
Jombang – 
Kertosono – 
Nganjuk – Madiun 
– Solo

 Surabaya (Semut)
– Surabaya
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

(Gubeng) – 
Surabaya 
(Wonokromo) – 
Sidoarjo - Bangil– 
Lawang – Malang – 
Blitar – 
Tulungagung – 
Kediri – Kertosono 
– Surabaya

 Pengembangan jalur 

AMC 

ruas Wonokromo – 
Tunjungan – Perak 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 

Marga dan 
Pematusan 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perhubungan

 Pengembangan jalur
AMC

rute Lidah Kulon –
Lontar – HR 
Muhammad – Joyoboyo 
– Wonokromo – Ngagel
– Gubeng – 
Dharmahusada – 
UNAIR C – Kertajaya 
Indah – ITS - Mulyosari 
– Kejawan

Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 

Pengembangan angkutan 
sungai yang mendukung 
rencana kawasan wisata 

Sungai Kalimas APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perhubungan

Prasarana Transportasi 

 Penataan dan 
optimalisasi fungsi 
halte yang sudah 
ada 

 Jalan Basuki 
Rahmad;

 Jalan Wijaya 
Kusuma;

 Jalan Raya 

APBD Kota 
Surabaya 

 Badan
Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Darmo; 

 Jalan Urip 

Sumoharjo;  

 Jalan Gubernur 
Suryo;  

 Jalan Panglima 
Sudirman;  

 Jalan Embong 

Malang; 

 Jalan Bubutan; 
dan 

 Jalan Kusuma 

Bangsa 

Perhubungan 

 Pengembangan halte  sepanjang rute 
angkutan umum 
dan bus; 

 pada jalur pejalan 
kaki; dan 

 pada pusat 

kegiatan atau 
perumahan. 

        

 Pengembangan 
stasiun angkutan 
massal berbasis rel 

DR. Sutomo, St. Louis, 
Keputran dan Parkir 
Timur Plaza Surabaya 

        APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 
Perhubungan 

 Pengembangan 

stasiun angkutan 
massal berbasis rel 

Pandegiling, Urip 
Sumoharjo, Kombespol 
M Duryat, Tegalsari, 
Embong Malang, 
Kedungdoro, Pasar 
Blauran, Raden Saleh, 
Pasar Turi, Tugu 
Pahlawan, Baliwerti, 

Genteng Kali (Siola), 
Genteng Besar, Pasar 
Tunjungan, Simpang 
Dukuh (Gubernur 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Suryo), Yos Sudarso, 
Bambu Runcing, 
Sonokembang 

 Pengembangan park 

and ride  

Jalan Keputran dan 
Jalan Blauran 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas 

Perhubungan 

 Pengaturan parkir 
dalam persil 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        

Jaringan Energi/ 
Kelistrikan 

 Pengoptimalan 
infrastruktur 
pendukung jaringan 
distribusi primer 
berupa gardu induk 
 

Sub UP VI-C Blok CI-
C1 dan Blok VI-C3 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 PLN 

 Pengembangan 
Jaringan distribusi 
sekunder berupa 
SUTM dan SUTR 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

          PLN 

 Pengembangan dan 

pemeliharaan 
jaringan energi 
berupa gas bumi  

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        PGN  Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang; 

 PT PGN 

Jaringan 
Telekomunikasi 

 Penataan lokasi 
menara 
telekomunikasi 
 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 PT. Telkom
 Dinas

Komunikasi
dan Informatika

Jaringan Air 
Minum 

 Pengembangan dan

peningkatan
cakupan pelayanan
air minum perpipaan

 Mengintegrasikan
jaringan air minum
dengan jaringan
hidran kebakaran

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM

Jaringan Drainase 

 Pengembangan,

normalisasi dan 
pemeliharaan
saluran drainase 
primer

 Saluran Kali 

Greges;

 Saluran Kali 
Pegirian;

 Saluran Kali
Tambak Wedi; dan

 Saluran Kupang.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

 Pengembangan,
normalisasi dan 
pemeliharaan
saluran drainase 
sekunder

 Saluran Dupak;

 Saluran Raya 

Dupak;

 Saluran Dupak 
Timur;

 Saluran
Semarang;

 Saluran Margo 

Rukun;

 Saluran Rembang;

 Saluran Kedung 

Anyar Wetan;

 Saluran Kedung 
Anyar;
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Saluran 

Surabayan; 

 Saluran Tempel 
Sukorejo; 

 Saluran Wonorejo 
3; 

 Saluran Peneleh; 

 Saluran Embong 
Malang; 

 Saluran 
Kemuning; 

 Saluran Kalisari II; 

 Saluran Gembong; 

 Saluran Gembong 

Sawah; 

 Saluran Sidodadi-
Simolawang; 

 Saluran 
Simolawang; 

 Saluran Donorejo; 

 Saluran Sidotopo 
Wetan; 

 Saluran Tambak 
Jati; 

 Saluran 

Tambaksari; 

 Saluran 
Tambaksari 
Selatan; 

 Saluran Dharma 

Rakyat; 

 Saluran Grahadi; 

 Saluran Pemuda; 

 Saluran Embong 

Sawo Barat; 

 Saluran Embong 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Ploso Barat; 

 Saluran Keputran;

 Saluran Kartini;

 Saluran Sriwijaya;

 Saluran Sambas;

 Saluran Jenggolo;

 Saluran Untung 
Suropati;

 Saluran Ir. 

Anwari;

 Saluran Kupang 
Panjaan;

 Saluran RRI;

 Saluran Embong 
Tanjung Timur; 

 Saluran Embong 
Kenongo Timur; 
dan

 Saluran Tepi 

Dinoyo.

 Pengembangan,
normalisasi dan 
pemeliharaan
saluran drainase 
tersier

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

 Pembangunan

rumah pompa pada
kawasan rawan
genangan dan banjir

 Sub UP VI-B Blok

VI-B1; dan

 Sub UP VI-C Blok
VI-C2.

 Pemeliharaan pintu

air secara berkala

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

Sistem Jaringan 
Air Limbah 

 Pengembangan
sistem limbah
domestik dan limbah
sejenis domestik
melalui pengelolaan

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

 Dinas
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

grey water dan black 
water 

 Mempertahankan

dan meningkatkan 
kinerja IPAL 
domestik yang telah 
ada  

Lingkungan 
Hidup 

Sistem Jaringan 
Prasarana Lainnya 

Jaringan Persampahan 

 Peningkatan
pelayanan
persampahan baik
sistem
pengangkutan
maupun pengelolaan
sampah

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebersihan dan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

 Pengembangan

program pengolahan
sampah dengan
sistem komposting

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

Jaringan Evakuasi Bencana 

Pengembangan jaringan 
evakuasi  

Jaringan Evakuasi: 
 Jalan Kapasari
 Jalan Sidodadi Baru
 Jalan Raya Dupak
 Jalan Genteng Kali
 Jalan Gubernur 

Suryo
 Jalan Basuki 

Rahmat
 Jalan Pandegiling
 Jalan Kampung 

Malang Utara VII 
 Jalan Kombes Pol

M. Duryat
 Jalan Mawar
 Jalan Embong 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

 Badan
Penanggulanga
n Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Malang  
 Jalan Kertopaten 
 Jalan Sidodadi IV  
 Jalan Simolawang 

baru  
 Jalan Sidotopo Lor 
 Jalan Kenjeran 
 Jalan Tambak Rejo 
 Jalan Kapas 

Krampung 
 Jalan Ngaglik 
 Jalan Kalianyar  
 Jalan Jagalan 
 Jalan Pasar Besar 

Wetan  

 Jalan Tembaan 
 Jalan Semarang 
 Jalan Kranggan  
 Jalan Praban  
 Jalan Simpang 

Dukuh  
 Jalan Walikota 

Mustajab  
 Jalan Yos Sudarso  
 Jalan Tunjungan  
 Jalan Urip 

Sumoharjo  
 Jalan Kampung 

Malang Utara VII 
 Jalan Pasar 

Kembang  
 Jalan Kedungdoro 
 Jalan Blauran  
 Jalan Siliwangi  
 Jalan Kedungsari  
 Jalan Tegalsari  
 Jalan Imam Bonjol  
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Trunojoyo
 Jalan WR. 

Supratman

Pengembangan tempat 
evakuasi sementara pada 
lapangan, kantor 
pemerintah, dan sarana 
pelayanan umum kecuali 
SPU pendidikan 

Di seluruh UP VI 
Tunjungan 

Pengembangan dan 
pemeliharaan sumur 
kebakaran 

 Jalan Gentengkali;
 Jalan Seruni;
 Jalan Kemuning;
 Jalan Undaan 

Wetan;
 Jalan Kamboja;
 Jalan Walikota 

Mustajab;
 Jalan Jaksa Agung

Suprapto;
 Jalan Jimerto;
 Jalan Sedap Malam;
 Jalan Kusuma 

Bangsa;
 Jalan Wijaya 

Kusuma;
 Jalan Slamet;
 Jalan Genteng 

Sidomukti;
 Jalan Genteng 

Besar;
 Jalan Tunjungan;
 Jalan Simpang 

Dukuh;
 Jalan Simpang 

Pemuda;
 Jalan Taman 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Apsari; 
 Jalan Panglima 

Sudirman; 
 Jalan Embong 

Sawo; 
 Jalan Embong 

Tanjung; 
 Jalan Embong 

Kemiri; 
 Jalan Kayon; 
 Jalan Pemuda; 
 Jalan Yos Sudarso; 
 Jalan Kalisari III; 
 Jalan Kalianyar III; 
 Jalan Kalimir; 

 Jalan Sunyoto; 
 Jalan Peneleh; 
 Jalan Ngemplak; 
 Jalan Ahmad Jais; 
 Jalan Undaan; 
 Jalan Embong 

Malang; 
 Jalan Ambengan; 
 Jalan Legundi; 
 Jalan Raya Ngaglik; 
 Jalan Undaan 

Peneleh; 
 Jalan Klimbungan 

IV; 
 Jalan Embong 

Blimbing; 
 Jalan Grogol 

Kauman; 
 Jalan Keputran 

Pasar Kecil IV; 
 Jalan Tempel 

Sukorejo; 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Pasar Kupang;
 Jalan Diponegoro;
 Jalan Anwari;
 Jalan Kartini;
 Jalan Tengku Umar;
 Jalan M. Duryat;
 Jalan Pregolan;
 Jalan Tegalsari;
 Jalan Urip 

Sumoharjo;
 Jalan Basuki 

Rahmat;
 Jalan Kaliasin Gg.

Pompa;
 Jalan Margoyoso;

 Jalan Embong 
Malang;

 Jalan Kampung 
Malang II;

 Jalan Bogowonto;
 Jalan Bengawan 

Perempatan;
 Jalan Raya Darmo;
 Jalan Tunjungan;
 Jalan Tanjung 

Anom;
 Jalan MH Thamrin;
 Jalan Blauran V;
 Jalan Praban;
 Jalan Urip 

Sumoharjo;
 Jalan Pandegiling;
 Jalan Pajajaran;
 Jalan Dinoyo;
 Jalan Comal;
 Jalan Kapuas;
 Jalan Darmokali;
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Tunjungan 
Tanjung Anom; 

 Jalan Polisi 
Istimewa; 

 Jalan Dr. Soetomo 
Taman; 

 Jalan Pakis 
(Bundaran/ Pasar 
Pakis); 

 Jalan Untung 
Suropati; 

 Jalan Kedondong; 
 Jalan Mawar; 
 Jalan Kedungdoro; 
 Jalan Mataram; 

 Jalan Wonorejo II; 
 Jalan Grudo; 
 Jalan Sidodadi; 
 Jalan Boto Putih II; 
 Jalan Taman Simo 

Lawang; 
 Jalan Kenjeran 120 

UPTD II; 
 Jalan Donokerto II; 
 Jalan Donokerto VI; 
 Jalan Sumbo; 
 Jalan Gembong 

Sawah; 
 Jalan Simolawang 

Baru; 
 Jalan Sidoyoso I; 
 Jalan Kertopaten; 
 Jalan Johor; 
 Jalan Sulung 

perempatan; 
 Jalan Indrapura ; 
 Jalan Rajawali; 
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Pahlawan;
 Jalan Jepara;
 Jalan Kramat 

Gantung;
 Jalan Bubutan V;
 Jalan Penghela;
 Jalan Baliwerti;
 Jalan Pasar Turi;
 Jalan Semarang;
 Jalan Pawiyatan;
 Jalan Blauran;
 Jalan Kranggan;
 Jalan Pertokoan 

Wijaya;
 Jalan Koblen 

Selatan;
 Jalan Kawatan IV;
 Jalan Alon-Alon 

Contong;
 Jalan Semut Kali;
 Jalan Gemblongan

4;
 Jalan Gundih;
 Jalan Raya Gundih;
 Jalan Tembok Gede

I; dan

 PMK-KMS Pasar 
Turi No 21

3 SUB UP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

Penataan Kawasan 
Perdagangan Dan 
Jasa Skala 
Internasional-
Nasional 

 penataan intensitas

bangunan dan tata
bangunan; dan

 pengembangan 
fasilitas pendukung. 

Sub UP VI-D APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 



54 

NO 
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PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 
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2 
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2028 
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3 
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2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

 Dinas PU
Binamarga dan
Pematusan

 Dinas
perdagangan

 Swasta

Pengembangan 
RTH 

 pengembangan

taman untuk ruang
publik; dan

 pengembangan jalur
hijau.

Sub UP VI-D APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Dinas
Kebersihan dan

Ruang Terbuka
Hijau

 Swasta

Penataan Koridor 
AMC 

 penataan intensitas

bangunan di sekitar
jalur AMC;

 pengembangan jalur 
pejalan kaki 
prioritas di 
sepanjang koridor 
AMC; 

 pengembangan

halte/stasiun pada
titik-titik yang telah
ditentukan; dan

 penataan wajah 
bangunan dan 
pelengkap jalan.

Sub UP VI-D APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 

Tata Ruang  
 Dinas PU

Binamarga dan
Pematusan

 Swasta

Penataan 
Perumahan 

 peningkatan kualitas
lingkungan
perumahan dengan
partisipasi
masyarakat;

 pengembangan
sarana dan 

Sub UP VI-D APBD Kota 
Surabaya dan 
swasta (CSR) 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas
Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan
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NO 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
LOKASI 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

INSTANSI 
PELAKSANA 

Tahap 1 
2019-2023 

Tahap 
2 

2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

prasarana 
pendukung 
perumahan; dan 

 pengembangan

aksesibilitas yang 
menghubungkan
perkampungan
dengan AMC

Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang  

 Dinas PU 
Binamarga dan 
Pematusan 

 Swasta

Penataan Kawasan 
Cagar Budaya 

 penataan intensitas
bangunan dan tata
bangunan;

 pemeliharaan

bangunan cagar 
budaya;

 mempertahankan
keaslian tampilan 
bangunan; dan 

 mengendalikan
perubahan fungsi 
bangunan dan 
kegiatan.

Sub UP VI-D 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN VII.2 Rencana Pola Ruang UP VII Wonokromo 
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LAMPIRAN VII.3 Rencana Jaringan Prasarana UP VII Wonokromo 
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LAMPIRAN VII.4 Sistem Jaringan Jalan UP VII Wonokromo 

NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru Jalan Frontage Road Wonokromo sisi Barat 15 

2 Jalan TOL Jalan TOL Surabaya-Gempol 25 

3 Jalan Arteri Primer Jalan Raya Ngagel 25 

Jalan Ratna 16 

Jalan Upajiwa 12 

Jalan Bung Tomo/Kencana 25 

Jalan Sulawesi 40 dan 15 

Jalan Diponegoro 40 

Jalan Pasar Kembang 40 

Jalan Arjuno 38 

Jalan Wonokromo 30 

Jalan Stasiun Wonokromo 30 

Jalan Ahmad Yani 35 

4 Jalan Arteri 
Sekunder 

Jalan Tidar 25 

Jalan Mayjend Sungkono 35 

Jalan Adityawarman 35 

Jalan Kranggan 25 

Jalan Hayam Wuruk 15 

Jalan Kutai 20 

Jalan Bumiharjo 30 

Jalan Raya Darmo 35 

Jalan Sulawesi (Keputran-Ngagel) 40 

Jalan Sulawesi (Biliton-Kertajaya) 40 

Jalan Bengawan 20 

Jalan Ngagel Jaya Selatan 25 - 40 

Jalan Bung Tomo 25 

Jalan Jagir Wonokromo 25 

Jalan Blauran 25 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Banyu Urip 40 

Jalan Kedungdoro 30 

5 Jalan Kolektor 

Primer 

Jalan Joyoboyo 15 

Jalan Raya Gunungsari 18 sampai 25, dan 35 

6 Jalan Kolektor 

Sekunder 
Jalan Girilaya 20 

Jalan Jarak 20 

Jalan Raya Simo Gunung 30 

Jalan Indragiri 20 

Jalan Dr. Soetomo 30 

Jalan Bratang Gede 20 

Jalan Ngagel Rejo Kidul 10 dan 20 

Jalan Jagir Sidosermo XII / Jl. Jagir Sido Mukti VI 26 

Jalan Bendul Merisi 9, 15, dan 26 

Jalan Frontage A. Yani Sisi Timur 15 

Jalan Frontage A. Yani Sisi Barat 25 

Jalan Dukuh Kupang 25 

Jalan Raya Dukuh Kupang Utara I 12 

Jalan Tales I 15 

Jalan Kalibokor / Jalan Kalibokor Selatan 44 

Jalan Wonokromo I (sisi utara Jalan Tales I) 15 

7 Lokal Sekunder Jalan Anjasmoro 20 

Jalan Bintang Diponggo 28 dan 35 

Jalan Darmokali 25 

Jalan Flores 15 

Jalan Gajah Mada 15 

Jalan Kalibokor I 12 

Jalan Karimata 15 

Jalan Lombok 15 

Jalan Bawean 15 

Jalan Marmoyo 25 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Musi 15 dan 20 

Jalan Nias 12 

Jalan Pacuan Kuda 20 

Jalan Petemon Sidomulyo VIII 10 

Jalan Pulo Wonokromo 15 

Jalan Ketintang 15 

Jalan Simo Kwagean 15 

 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi eksisting

dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada kegiatan

teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN VII.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

ttd
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LAMPIRAN VII.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP VII Wonokromo

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG 

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

1. Perwujudan Zona Lindung 

 Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan sungai, 

sempadan SUTT/SUTET, dan sempadan rel kereta api 

 Pengoptimalan ruang terbuka hijau berupa taman dan 

lapangan, jalur hijau, dan makam 

 Pengembangan RTH publik dan privat minimum 30% dari 

luas kawasan 
 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

 Peningkatan kualitas hunian kawasan perumahan padat 

 Pengembangan perumahan kepadatan sedang  

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan 

pada perumahan baru 

 Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan 

jasa skala regional/kota/UP 

 Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan 

jasa skala lokal/lingkungan 

 Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kantor pemerintah 

 Penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum  

 Pengendalian pengembangan industri  

 Penyediaan fasilitas industri bersama bagi industri-

industri yang terletak berdekatan 

 Penetapan dan pemantapan  kawasan pertahanan dan 

keamanan  

 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas instalasi utilitas 

yang ada 

 

B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA 

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan 

 Peningkatan mutu perkerasan jalan arteri primer, arteri 

sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal dan 

lingkungan 

 Peningkatan kapasitas jalan 

 Pemeliharaan, peningkatan kualitas dan pengembangan 

jalur pejalan kaki prioritas 

 mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan 

umum yang sudah ada 

 Pengembangan dan penetapan rute angkutan umum 

berupa trunk dan feeder 

 Pengoptimalam jalur kereta api eksisting 

 Pengembangan jaringan kereta api antar kota dengan jalur 

ganda 
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 Pembangunan jalur AMC

 Pengembangan transportasi sungai untuk keperluan

pengembangan wisata

 Penataan dan optimalisasi fungsi prasarana transportasi

yang sudah ada

 Pengembangan halte, stasiun AMC, serta park and ride

2. Perwujudan Jaringan Energi/Kelistrikan

 Pengoptimalan infrastruktur pendukung jaringan distribusi

primer berupa gardu induk

 Peningkatan pelayanan jaringan listrik dengan SUTM dan

SUTR

 Pengembangan jaringan energi berupa gas bumi

3. Perwujudan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

4. Perwujudan Pengembangan Jaringan Air Minum

 Pengembangan dan peningkatan cakupa pelayanan air

minum perpipaan

 Mengintegrasikan jaringan air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

5. Perwujudan Pengembangan Jaringan Drainase

 Pengoptimalan jaringan drainase primer, sekunder dan

tersier

 Pengembangan rumah pompa

6. Perwujudan Pengembangan Jaringan Air Limbah

 Mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik

 Pengelolaan Grey Water dan Black Water bagi kawasan

permukiman padat

7. Perwujudan Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

 Peningkatan pelayanan persampahan baik sistem 

pengangkutan maupun pengelolaan sampah

 Pengembangan program pengolahan sampah dengan

sistem komposting

 Pengembangan jaringan evakuasi

 Pengoptimalan fungsi sumur kebakaran

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA

Sub UP yang diprioritaskan pengembangannya diwujudkan 

melalui: 

1. Penataan Perumahan, Infrastruktur, dan Fasilitas Umum

2. Mendukung Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

3. Perlindungan fungsi sub zona pertahanan dan keamanan

berupa pemberian radius aman bagi kegiatan militer;
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4. Pengembangan RTH

5. Penguatan Kebun Binatang Surabaya Sebagai Identitas

Kawasan

6. Pemanfaatan pada kawasan atau lingkungan, bangunan dan/

atau situs cagar budaya mengikuti ketentuan atau peraturan

cagar budaya dan/atau mendapatkan rekomendasi dari tim

cagar budaya;

7. Pengembangan Jaringan Transportasi Kawasan
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP VII WONOKROMO 

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

I. PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG 

A. Zona Lindung 

Zona 
Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

1. Penetapan sempadan sungai   Sub UP VII-C Blok VII-

C3 dan Blok VII-C4 

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1 dan Blok VII-D3 

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1 dan Blok VII-E2. 

        APBD Kota 
Surabaya, APBD 

Provinsi 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Pematusan 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pengairan Provinsi 
Jawa Timur 

2. Perlindungan melalui 
pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan inspeksi, 
plengsengan serta penghijauan 
di sepanjang sempadan sungai 

        

3. Pengembangan sempadan 
sungai untuk kegiatan wisata 

Sungai Kalimas          Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Kebudayaan dan 
pariwisata 

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4) 

Pengembangan dan perlindungan 
kawasan sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET  

Sub UP VII-B Blok VII-B1         APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat 

Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

1. Penetapan dan penataan 
kawasan sempadan rel kereta 
api 

2. Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan rel kereta 
api dengan pemberian jalur 
hijau 

 Sub UP VII-A Blok VII-

A1; 

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1, Blok VII-D2, dan 
Blok VII-D3; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 
 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 

(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan Olahraga (RTH-1) 

1. Pengembangan dan 

pengoptimalan RTH berupa 
taman dan lapangan olahraga 

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau
 Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat

2. Pengembangan RTH pada zona
perumahan sebesar 7 %

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat

3. Pengembangan RTH pada zona
industri sebesar 10%

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1 dan Blok VII-A4; dan

 Sub UP VII-B Blok VII-

B1 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

1. Pengembangan jalur hijau jalan
pada koridor jalan arteri dan
kolektor

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

2. Pemeliharaan jalur hijau jalan

yang telah ada

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam
eksisting

2. Pengembangan makam
berdasarkan kebutuhan
masyarakat

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 

B. Zona Budidaya 

Zona 
Perumahan 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

1. Peningkatan kualitas hunian 
kawasan perumahan padat 

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1, Blok VII-A2, Blok 
VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-
C1, Blok VII-C2, Blok 
VII-C3, dan Blok VII-C4;  

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1, Blok VII-D2, dan 
Blok VII-D3; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-

E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 
 

2. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Pematusan 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

1. Pengembangan perumahan 
kepadatan sedang  

2. Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan pada perumahan 
baru 

3. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1 dan Blok VII-C2 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

Zona 
Perdagangan 

dan Jasa 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP (K-5) 

1. Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa 
skala rehional/Kota/UP 

2. Pengaturan intensitas bangunan 
 

 Sub UP VII-A Blok VII-

A1, Blok VII-A2, Blok 
VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1, Blok VII-C2, Blok 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

VII-C3, dan Blok VII-C4; 

 Sub UP VII-D Blok VII-

D1; dan

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1, Blok VII-E2, dan
Blok VII-E3.

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal/Lingkungan (K-6) 

1. Penataan dan pengembangan
kawasan perdagangan dan jasa
skala lokal/lingkungan

2. Pemeliharaan dan penataan 
Pasar rakyat

 Sub UP VII-A Blok VII-

A1, Blok VII-A2, Blok
VII-A3, dan Blok VII-A4;

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2;

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1, Blok VII-C2, dan
Blok VII-C3;

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1, Blok VII-D2, dan
Blok VII-D3; dan

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1, Blok VII-E2, dan
Blok VII-E3.

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 PD Pasar Surya

Zona 
Perkantoran 

Sub Zona Kantor Pemerintah (KT) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas kantor pemerintah 

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1, Blok VII-A2, Blok
VII-A3, dan Blok VII-A4;

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2;

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1 dan Blok VII-C4;

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1 dan Blok VII-D3; dan

 Sub UP VII-E Blok VII-

E1, Blok VII-E2, dan
Blok VII-E3.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

Zona Sarana 
Pelayanan 
Umum 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 

pendidikan tinggi meliputi: 

 Sub UP VII-A Blok VII-

        APBD Kota 
Surabaya dan 

 Dinas Pendidikan



26 
 

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

pendidikan A3; 

 Sub UP VII-B Blok VII-

B2; 

 Sub UP VII-D Blok VII-
D2; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1 dan Blok VII-E3. 

 
pendidikan selain dari 
pendidikan tinggi meliputi: 

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1, Blok VII-A2, Blok 
VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1, Blok VII-C2, dan 
Blok VII-C3; 

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1, Blok VII-D2, dan 
Blok VII-D3; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 

Swasta 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi (SPU-2) 

Pemeliharaan fungsi sarana 
pelayanan umum transportasi 

 terminal tipe C di 
Kecamatan Wonokromo 
berada di Sub UP VII-C 
Blok VII-C3;  

 stasiun di Kecamatan 

Wonokromo berada di 
Sub UP VII-E Blok VII-
E2;  

 depo trem di Kecamatan 
Wonokromo berada di 
Sub UP VII-C Blok VII-
C3; dan  

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Pematusan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 park and ride Mayjend

Sungkono berada di Sub
UP VII-B Blok VII-B2.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
sarana pelayanan umum kesehatan 

rumah sakit meliputi: 

 Sub UP VII-C Blok VII-
C2 dan Blok VII-C3;

 Sub UP VII-D Blok VII-

D1; dan

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1 dan Blok VII-E3.

pusat pelayanan kesehatan 
lainnya selain rumah sakit 
meliputi: 

 Sub UP VII-A Blok VII-

A2;

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1;

 Sub UP VII-C Blok VII-
C1 dan Blok VII-C3;

 Sub UP VII-D Blok VII-

D2;

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1 dan Blok VII-E2.

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kesehatan

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas olahraga 

Sub UP VII-C Blok VII-C1 APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan pemeliharaan 
fasilitas sosial budaya 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B2

 Sub UP VII-D Blok VII-
D2, Blok VII-D3

 Sub UP VII-E Blok VII-
E2

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan pemeliharaan 

fasilitas peribadatan 
 Sub UP VII-A Blok VII-

A1, Blok VII-A2, Blok 
VII-A3, dan Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1, Blok VII-C2, dan 
Blok VII-C3;  

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1, Blok VII-D2, dan 
Blok VII-D3; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-
E1, Blok VII-E2, dan 
Blok VII-E3. 

        APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Departemen Agama 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Lainnya (SPU-7) 

Pengembangan sarana pelayanan 
umum sesuai dengan kebutuhan 

 Sub UP VII-A Blok VII-
A2, Blok VII-A3, dan 
Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-
B1 dan Blok VII-B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-
C1; 

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1 dan Blok VII-D2; dan 

 Sub UP VII-E Blok VII-

E1 dan Blok VII-E2. 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

Zona Industri Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

1. Penyediaan ruang terbuka hijau 
publik berupa taman dan jalur 
hijau di lokasi industri 

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1 dan Blok VII-A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-

B1. 

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

2. Pengembangan fungsi RTH 
sebagai buffer zone industri 

Zona 
Peruntukan 
Khusus 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 

Penetapan dan pemantapan  
kawasan pertahanan dan 
keamanan  

 Sub UP VII-A Blok VII-

A4; 

 Sub UP VII-B Blok VII-

        APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
Dan Kawasan 
Permukiman, Cipta Karya 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

B2; 

 Sub UP VII-C Blok VII-

C1, Blok VII-C2, Blok
VII-C3, dan Blok VII-C4;
dan

 Sub UP VII-E Blok VII-
E2 dan Blok VII-E3.

dan Tata Ruang; 
 Kodam V Brawijaya

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

1. Pemeliharaan dan peningkatan
kualitas instalasi utilitas yang
ada

2. Pemberian radius aman bagi
kegiatan instalasi utilitas

 Sub UP VII-B Blok VII-

B2

 Sub UP VII-C Blok VII-
C4 dan

 Sub UP VII-D Blok VII-

D3.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau 

II. Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Sistem 
Jaringan 
Transportasi 

Sistem Jaringan Jalan 

1. Peningkatan mutu perkerasan
jalan

Diseluruh ruas jalan di UP 
VII Wonokromo 

APBD Kota 
Surabaya, APBD 
Provinsi, APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait

2. Peningkatan kapasitas jalan Jalan lainnya dengan 
prioritas pada jalan arteri, 

koletor dan 
lokal/lingkungan strategis 
yang belum sesuai dengan 

ROW rencana 

3. Pengembangan jalan 
pendamping (frontage road) 
sebagai pemisah antara lalu 
lintas lokal dengan lalu lintas 
menerus atau jarak jauh 

Jalan Ahmad Yani APBD Kota 
Surabaya, APBD 
Provinsi, APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait

4. Pembangunan jalan tembus 
Adityawarman ke Jalan Darmo 
pada kawasan Bumiarjo untuk 
mengurangi kemacetan dan 
menghubungkan kawasan 
perdagangan di Jalan Mayjen 
Sungkono dengan kawasan 
perdagangan di Wonokromo 

Jalan Adityawarman 
menuju Jalan Darmo 

APBD Kota 
Surabaya, APBD 
Provinsi, APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sistem Jaringan Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan kualitas 
dan pengembangan jalur pejalan 
kaki prioritas 

 Jalan Mayjend

Sungkono;

 Jalan Indragiri;

 Jalan Dr. Soetomo;

 Jalan Adityawarman;

 Jalan Bumiarjo;

 Jalan Raya Darmo;

 Jalan Joyoboyo;

 Jalan Diponegoro;

 Jalan Ahmad Yani;

 Jalan Hayam Wuruk;

 Jalan Adityawarman;

 Jalan Jagir Wonokromo;

 Jalan Stasiun
Wonokromo;

 Jalan Raya Wonokromo;

 Jalan Pasar Kembang;

 Jalan Kedungdoro;

 Jalan Raya Arjuno;

 Jalan Tidar;

 Jalan Kranggan;

 Jalan Blauran;

 Jalan Banyu Urip;

 Jalan Raya Ngagel;

 Jalan Gajah Mada;

 Jalan Raden Wijaya;

 Jalan Kesatrian; dan

 Jalan Brawijaya

APBN, APBD 
Provinsi Jawa 

Timur, APBD Kota 
Surabaya 

 BPJN
 Kementerian PUPR
 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan;

 Dinas Perhubungan.

Sistem Pelayanan Angkutan Umum 

1. mempertahankan dan 
mengintegrasikan rute 
angkutan umum yang sudah 
ada 

Seluruh wilayah UP VII 
Wonokromo 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas PU Binamarga dan
Pematusan,

 Dinas Perhubungan

2. Pengembangan dan penetapan  rute Benowo - APBD Kota  Dinas Pekerjaan Umum
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

rute angkutan umum berupa 
trunk  

Pandegiling; 

 rute Lakarsantri -

Taman Bungkul;

 rute Warugunung -
Terminal Intermoda
Joyoboyo;

 rute Terminal Purabaya
- Terminal Intermoda
Joyoboyo;

 rute SIER - Terminal

Intermoda Joyoboyo;

 rute Gununganyar -
Pandegiling;

 rute Kenjeran - Terminal

Intermoda Joyoboyo;
dan

 rute Suramadu - Taman
Bungkul.

Surabaya Bina Marga dan Pematusan 

3. Pengembangan dan penetapan
rute angkutan umum berupa
feeder

 rute Dukuh Kupang-

Sawahan; dan

 rute Dukuh Kupang-
Tegalsari.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

4. Pengembangan angkutan bus ruas Jalan Ahmad Yani-
Jalan Wonokormo - Jalan 
Joyoboyo- Jalan Raya 
Darmo 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

Sistem Jaringan Perkeretaapiaan 

1. Pengoptimalam jalur kereta api
eksisting

 Jalur tengah: Surabaya

(Semut) – Surabaya
(Gubeng) – Surabaya
(Wonokromo) – Jombang
– Kertosono – Nganjuk –
Madiun – Solo;

 Jalur timur: Surabaya

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

 Badan Perencanaan
Pembangunan

 PT. KAI
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

(Semut) –Surabaya 
(Gubeng) – Surabaya 
(Wonokromo) – Sidoarjo 
– Bangil –pasuruan – 
Probolinggo – Jember –
Banyuwangi  

 Jalur lingkar Surabaya 

(Semut)–Surabaya 
(Gubeng)–Surabaya 
(Wonokromo)–Sidoarjo–
Bangil–Lawang–Malang–
Blitar–Tulungagung–
Kediri–Kertosono–
Surabaya 
 

2. Pengembangan jaringan kereta 
api antar kota dengan jalur 
ganda 

 Surabaya (Semut) – 
Surabaya (Gubeng) – 
Surabaya (Wonokromo) – 
Sidoarjo - Bangil – 
Pasuruan – Probolinggo 
– Jember – Banyuwangi; 

 Surabaya (Semut) – 

Surabaya (Gubeng) – 
Surabaya (Wonokromo) – 
Jombang – Kertosono – 
Nganjuk – Madiun – Solo 

 Surabaya (Semut) – 
Surabaya (Gubeng) – 
Surabaya (Wonokromo) – 
Sidoarjo - Bangil– 
Lawang – Malang – 
Blitar – Tulungagung – 
Kediri – Kertosono – 
Surabaya 

 Gubeng – Juanda 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

3. Pembangunan jalur AMC  ruas Jalan Raya Darmo

 rute Lidah Kulon –
Lontar – HR Muhammad
– Joyoboyo –
Wonokromo – Ngagel –
Gubeng –
Dharmahusada – UNAIR
C – Kertajaya Indah –
ITS - Mulyosari –
Kejawan

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

Sistem Jaringan Angkutan Sungai dan Penyebrangan 

Pengembangan transportasi sungai 
untuk keperluan pengembangan 
wisata  

Pada sepanjang Sungai 
Kalimas 

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Prasarana Transportasi 

1. Pemantapan dan kualitas 
terminal dan stasiun eksisting 

Terminal Joyoboyo dan 
Stasiun Wonokromo 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

2. Pengembangan stasiun AMC  Joyoboyo Intermoda

 Adityawarman

 Mayjend Sungkono

 Indragiri

 Wonokromo

 Joyoboyo Intermoda

 Kebun Binatang

 Taman Bungkul

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

3. Penataan dan optimalisasi
fungsi halte

 Jalan Ahmad Yani;

 Jalan Raya Darmo;

 Jalan Diponegoro;

 Jalan Mayjen Sungkono;
dan

 Jalan Ngagel Jaya

Selatan.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

 Dinas Perhubungan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

4. Rencana pengembangan halte  sepanjang rute

angkutan umum dan
bus;

 pada jalur pejalan kaki;
dan

 pasa pusat kegiatan
atau perumahan

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

5. Pengembangan park and ride Jalan Mayjend Sungkono 
dan Jalan Adityawarman 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

6. Pengaturan sistem parkir dalam
persil (off street)

Sepanjang koridor jalan 
utama UP VII Wonokromo 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perhubungan

Jaringan 
Energi/ 
Kelistrikan 

1. Pengawasan dan pengamanan
terhadap penggunaan lahan
dan kegiatan sepanjang jalur
SUTT/SUTET dan sekitar tower

Sub UP VII-B Blok VII-B1. APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 PT. PGN

2. Peningkatan pelayanan jaringan
listrik dengan SUTM dan SUTR

Seluruh UP VII Wonokromo 

3. Pengawasan dan pengamanan
terhadap penggunaan lahan
pada sekitar gardu induk

Sub UP VII-E Blok VII-E2 

4. Pengembangan jaringan energi
berupa gas bumi

Pada jaringan eksisting 
maupun rencana 
pengembangan di seluruh 
UP VII Wonokromo 

Jaringan 
Telekomunikasi 

1. Penataan lokasi menara 
telekomunikasi  

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Jaringan Air 
Minum 

1. Pengembangan dan peningkatan
cakupa pelayanan air minum
perpipaan

2. Mengintegrasikan jaringan air
minum dengan jaringan hidran
kebakaran

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM

Jaringan 
Drainase 

1. Pengoptimalan jaringan 
drainase primer

 Saluran Darmo;

 Saluran Kali Sumo;

 Saluran Greges;

 Saluran Wonorejo;

 Saluran Gunungsari
Balong; dan

 Saluran Gunungsari.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan

2. Pengoptimalan jaringan 
drainase sekunder

 Saluran Ciliwung;

 Saluran Brawijaya;

 Saluran Hayam Wuruk;

 Saluran Petemon V;

 Saluran Pacuan Kuda;

 Saluran Petemon
Sidomulyo;

 Saluran Kedung Anyar;

 Saluran Ahmad Yani;

 Saluran Wonokromo;

 Saluran Cabang
Wonokromo;

 Saluran Wonocolo;

 Saluran Gunungsari;

 Saluran Putat Jaya;

 Saluran Simo Gunung;

 Saluran Genie Pelajar;

 Saluran Mayjend

Sungkono;

 Saluran Progo;

 Saluran Karang Rejo;
dan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Saluran Darmo.

3. Pengoptimalan jaringan 
drainase tersier

Seluruh UP VII Wonokromo 

4. Pengembangan rumah
pompa

 Sub UP VII-A Blok VII-
A1;

 Sub UP VII-C Blok VII-

C2 dan Blok VII-C4;

 Sub UP VII-D Blok VII-
D1 dan Blok VII-D3; dan

 Sub UP VII-E Blok VII-
E2.

Jaringan Air 
Limbah 

1. pengelolaan grey water dan
black water; dan

2. mempertahankan dan
meningkatkan kinerja IPAL
domestik yang telah ada

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Lingkungan Hidup

Jaringan 
Prasarana 
Lainnya 

Sistem Persampahan 

1. Peningkatan pelayanan
persampahan baik sistem
pengangkutan maupun
pengelolaan sampah

2. Pengembangan program
pengolahan sampah
dengan sistem komposting

Seluruh UP VII Wonokromo APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

Jaringan Evakuasi Bencana 

1. Pengembangan jaringan 
evakuasi

Jaringan Evakuasi: 
 Jalan Tidar
 Jalan Arjuno
 Jalan Mayjend 

Sungkono
 Jalan Raya Gunungsari
 Jalan Indragiri

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

 Badan Penanggulangan
Bencana dan Perlindungan
Masyarakat
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Sidomulyo VIII
 Jalan Pacuan Kuda
 Jalan Diponegoro
 Jalan Wonokromo
 Jalan Gajahmada
 Jalan Ciliwung
 Jalan Adityawarman
 Jalan Dukuh Kupang
 Jalan Dr. Soetomo
 Jalan Hayam Wuruk
 Jalan Bumiharjo

 Jalan Ahmad Yani
 Jalan Bendul Merisi.

2. Pengoptimalan fungsi sumur
kebakaran

 Jalan Bungkul;
 Jalan Marmoyo;
 Jalan Yowono;
 Jalan Ngagel Tirto;
 Jalan Ngagel Bagong;
 Jalan Wonokromo SS;
 Jalan Pulo Wonokromo;
 Jalan Gajah Mada;
 Jalan Brawijaya;
 Jalan Hayam Wuruk;
 Jalan Bumiarjo;
 Jalan Setail;
 Jalan Diponegoro;
 Jalan Bintoro;
 Jalan Jagir 

Wonokromo;
 Jalan Gajah Mada;
 Jalan Bratang Perintis;
 Jalan Ciliwung 

Bumiarjo;
 Jalan Anjasmoro;
 Jalan Bromo;
 Jalan Kedungdoro;
 Jalan Argopuro;
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Jalan Banyu Urip;
 Jalan Dukuh Kupang

Utara;
 Jalan Simolangit;
 Jalan Petemon Barat;
 Jalan Arjuna;
 Jalan Dukuh Kupang;
 Jalan Jarak;
 Jalan Indragiri;
 Jalan Prapanca;
 Jalan Kedungdoro;

 Jalan Tidar;
 Jalan Pandegiling;
 Jalan Banyu Urip 

Kidul;
 Jalan Bromo;
 Jalan Pakis 

Sidokumpul;
 Jalan Simo Katrungan

Kidul Makam;
 Jalan Mayjend 

Sungkono;
 Jalan Dukuh Kupang

Timur;
 Jalan Pakis Tirtosari;

dan
 Pasar Kembang Taman.

III. Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan

Pengembangan 
Sub UP 
Prioritas 

1. Penataan Perumahan, 
Infrastruktur, dan Fasilitas 
Umum 

 Penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan;

 Penataan sistem jaringan

pendukung perumahan
(drainase, air minum dan

Sub UP VII-C APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

sistem persampahan); dan 

 Pengembangan fasilitas 

pendukung perumahan.  
 

2. Mendukung Pengembangan 
Kawasan Perdagangan dan 
Jasa 

 Penataan intensitas dan 

tata bangunan;  

 Pengembangan fasilitas 

pendukung perdagangan. 
 

Sub UP VII-C         APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perdagangan 

3. Perlindungan fungsi sub zona 
pertahanan dan keamanan 
berupa pemberian radius 
aman bagi kegiatan militer; 

Sub UP VII-C         APBD Kota 
Surabaya 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

 Kodam V Brawijaya 

4. Pengembangan RTH 

 pengembangan taman 

untuk ruang publik;  

 pengembangan jalur hijau; 

dan 

 penguatan fungsi hutan 

kota sebagai fungsi ekologi 
dan pendukung kegiatan 
wisata. 
 

Sub UP VII-C         APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 

5. Penguatan Kebun Binatang 
Surabaya Sebagai Identitas 
Kawasan 

 Pengembangan wisata dan 

penataan kawasan sekitar 
Kebun Binatang 
Surabaya; dan 

 Penataan PKL sebagai 

Sub UP VII-C         APBD Kota 
Surabaya 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, 
Cipta Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

pendukung kawasan 
wisata. 

6. Pemanfaatan pada kawasan
atau lingkungan, bangunan
dan/ atau situs cagar budaya
mengikuti ketentuan atau 

peraturan cagar budaya 
dan/atau mendapatkan 
rekomendasi dari tim cagar 
budaya; 

Sub UP VII-C APBD Kota 
Surabaya 

 Badan Perencanaan
Pembangunan

7. Pengembangan Jaringan 
Transportasi Kawasan 

 pengembangan jaringan

jalan yang terintergrasi
dan berhierarki; dan

 pengembangan jalur dan
sistem transportasi AMC

beserta fasilitas 
penunjangnya yang 
terintegrasi dengan sistem 
transportasi kota lainnya. 

Sub UP VII-C APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN VIII.2 Rencana Pola Ruang UP VIII Dukuh Pakis 

ttd



- 5 -

LAMPIRAN VIII.3 Rencana Jaringan Prasarana UP VIII Dukuh Pakis 
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LAMPIRAN VIII.4 Sistem Jaringan Jalan UP VIII Dukuh Pakis 

NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru Jalan Lingkar Dalam Barat 55 

2 Jalan TOL Jalan TOL Surabaya-Gempol 25 sampai 30 

3 Jalan Arteri Sekunder Jalan Simo Kalangan 40 

Jalan Mayjend Sungkono 10, 15 dan 35 

Jalan HR. Muhammad 30, 35 dan 45 

Jalan Simo Jawar 40 

Jalan Pattimura 35 

Jalan Tanjungsari 40 

Jalan Sukomanunggal 40 

Jalan Raya Sukomanunggal Jaya 25 dan 35 

Jalan Raya Satelit Indah 20 

Jalan Raya Satelit Selatan 35 

Jalan Raya Darmo Harapan I 35 

Jalan Raya Tandes Lor 40 

Jalan Bukit Darmo Boulevard/ Jalan Mayjend 
Jonosewojo 

45 

Jalan Raya Pradah Indah (JLDB) 55 

Jalan Raya Darmo Permai III 35 

Jalan Raya Darmo Permai II 30 

Jalan Simo Pomahan  I/ Jalan Raya Simo Tambaan 40 

4 Jalan Kolektor Primer Jalan Raya Gunungsari 18 sampai 28 

5 Jalan Kolektor Sekunder Jalan Tanjungsari 40 

Jalan Raya Satelit Utara 20 

Jalan Kupang Jaya 25 

Jalan Raya Kupang Indah 20 

Jalan Raya Dukuh Kupang Barat 30 

Jalan Raya Simo Gunung 30 sampai 65 

Jalan Dukuh Kupang Barat XVI 12 

Jalan Dukuh Kupang VI 18 

Jalan Dukuh Kupang XXV 12 

Jalan Dukuh Kupang 25 

Jalan Puncak Permai Utara 15 
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NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan KH. Abdul Wahab Siamin 30 

Jalan Raya Bukit Pakis Timur 10 dan 18 

Jalan Dukuh Pakis I 15 

Jalan Dukuh Pakis IA 10 dan 15 

Jalan Dukuh Pakis 15 

Jalan Pakis Argosari 20 

Jalan Kencana Sari Barat II 20 

Jalan Kencana Sari 20 

Jalan Golf 1 17 

Jalan Jajar Tunggal Timur III 17 sampai 34 

Jalan Villa Bukit Mas 30 

Jalan Graha Famili Timur 20 

Jalan Graha Famili Barat 12 

Jalan Raya Bukit Darmo 20 

Jalan Raya Graha Famili Utara 22 

Jalan Raya Graha Famili Timur 20 

Jalan Raya Darmo Permai Selatan 15 

Jalan Raya Dukuh Kupang Utara I 12 

Jalan Raya Darmo Harapan 24 

Jalan Puncak Permai III 20 

Jalan Pradah Jaya I 13,5 

6 Jalan Lokal Sekunder Jalan Raya Darmo Baru Barat 20 

Jalan Raya Golf Graha Famili 20 

Jalan Bukit Darmo Golf 20 

Jalan Raya Kupang Baru 20 

Jalan Raya Sukomanunggal Asri 30 

Jalan Dukuh Kupang Barat I 12 
 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.
 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada

kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN VIII.5 Rencana Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya 

ttd
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LAMPIRAN VIII.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi ProgramUP VIII Dukuh Pakis 

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

 Penetapan dan perlindungan sepanjang kawasan lindung

setempat sempadan SUTT/SUTET dan sempadan rel

kereta api

 Pengoptimalan ruang terbuka hijau berupa taman dan

lapangan, jalur hijau, dan makam

 Pengembangan RTH publik dan privat minimum 30% dari

luas Kawasan

2. Perwujudan Zona Budidaya

 Penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas

permukiman

 Pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan

 Pengendalian perubahan fungsi dan tampilan bangunan

lama (pada perkampungan lama)

 Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala

Regional/Kota/UP

 Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala

lokal/lingkungan

 Pemeliharaan dan penataan Pasar Rakyat

 Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kantor pemerintah

 Penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum

 Pengendalian pengembangan zona industri

 Penyediaan fasilitas zona industri bersama bagi industri-

industri yang terletak berdekatan

 Penetapan dan pemantapan zona khusus pertahanan dan

keamanan

 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas zona khusus

instalasi utilitas yang ada

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

 Pemantapan fungsi jalan

 Peningkatan mutu kualitas perkerasan jalan serta

kapasitas ruas jalan arteri sekunder, kolektor primer,

kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan yang

belum sesuai dengan ROW rencana

 Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan

jalur pejalan kaki prioritas

 Mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan

umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan
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 Pengembangan dan penetapan rute angkutan umum

berupa jalur feeder dan trunk

 Pengoptimalan jalur kereta api eksisting

 Pengembangan jalur kereta api ganda

 Pengembangan jalur trem dan monorel

 Pengembangan angkutan sungai yang mendukung 

rencana kawasan wisata 

 Penataan dan optimalisasi fungsi prasarana transportasi

yang sudah ada

 Pengembangan halte, stasiun pendukung angkutan massal

berbasis rel, serta park and ride

2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

 Pengoptimalan infrastruktur pendukung jaringan distribusi

primer berupa gardu induk

 Pengembangan Jaringan distribusi sekunder berupa

saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran

udara tegangan rendah (SUTR)

 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan energi berupa

gas bumi

3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

 Penataan lokasi menara telekomunikasi

4. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum

 Pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air

minum perpipaan

 Mengintegrasikan jaringan air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

5. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase

 Pengembangan, normalisasi dan pemeliharaan saluran

drainase primer, sekunder, dan tersier

 Pembangunan rumah pompa pada kawasan rawan

genangan dan banjir

6. Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah

 Pengembangan sistem limbah domestik dan limbah sejenis

domestik melalui pengelolaan grey water dan black water

 Mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik

yang telah ada

7. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

 Peningkatan pelayanan persampahan baik sistem 

pengangkutan maupun pengelolaan sampah 

 Pengembangan program pengolahan sampah dengan

sistem komposting

 Pengembangan jaringan evakuasi

 Pengembangan dan pemeliharaan sumur kebakaran
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C. PROGRAM PERWUJUDAN PENETAPAN SUB UP YANG 

 DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

Sub UP yang diprioritaskan pengembangannya diwujudkan 

melalui: 

1. Pengembangan RTH  

2. Penataan Perumahan dan Fasilitas Umum 

3. Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa 
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP VIII DUKUH PAKIS 

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

I. Perwujudan Pola Ruang 

A. Zona Lindung 

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4) 

Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A3); 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B3, Blok VIII-B5, Blok 
VIII-B6, dan Blok VIII-B7);  

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1, Blok VIII-C2, dan Blok 
VIII-C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D2, dan 
Blok VIII-D3). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Masyarakat  

Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

1. Penetapan dan penataan 
kawasan sempadan rel 
kereta api 

2. Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan rel 
kereta api 

Sub UP VIII-A (Blok VIII-A1) 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Masyarakat  

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 

(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

1. Penyediaan dan 
peningkatan kualitas RTH 
berupa taman dan 
lapangan  

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Masyarakat  

2. Pengembangan RTH pada 
zona perumahan sebesar 
7% 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Masyarakat

3. Pengembangan RTH pada
zona industri sebesar 10%

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1, Blok VIII-A2, dan Blok
VIII-A3); dan

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B5).

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

 Swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

1. Pengembangan jalur hijau
sepanjang jalan arteri dan
kolektor

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

2. Pemeliharaan jalur hijau
yang telah ada

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam
eksisting

2. Pengembangan makam
berdasarkan kebutuhan
masyarakat

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Swasta

B. Zona Budi daya

Zona Perumahan 
(R) 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

1. Peningkatan kualitas 
hunian kawasan 
perumahan padat

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1, Blok VIII-A2, dan Blok
VIII-A3);

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B2, Blok VIII-B3, Blok
VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok
VIII-B7, dan Blok VIII-B8);

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1 dan Blok VIII-C2); dan

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

2. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

D1, Blok VIII-D3, Blok 
VIII-D4, dan Blok VIII-D5). 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

1. Pengembangan 
perumahan kepadatan 
sedang 

2. Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan pada 
perumahan baru 

3. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok 
VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok 
VIII-B6, Blok VIII-B7, dan 
Blok VIII-B8); 

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1 dan Blok VIII-C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D3, Blok 
VIII-D4, dan Blok VIII-D5). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

1. Pengembangan 
perumahan kepadatan 
rendah 

2. Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan pada 
perumahan baru 

3. Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok 
VIII-B6, Blok VIII-B7, dan 
Blok VIII-B8); 

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1 dan Blok VIII-C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D2, dan 
Blok VIII-D3).  

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

Zona Perdagangan 
dan Jasa 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Regional/Kota/UP (K-5) 

1. Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
skala regional/kota/UP 

2. Pengaturan intensitas 
bangunan 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1, Blok VIII-A2, dan Blok 
VIII-A3); 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok 
VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok 
VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok 
VIII-B7, dan Blok VIII-B8); 

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1, Blok VIII-C2, dan Blok 
VIII-C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D2, Blok 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

VIII-D3, Blok VIII-D4, dan
Blok VIII-D5).

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Lokal/Lingkungan (K-6) 

1. Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan 

2. Pemeleiharaan dan 
penataan pasar rakyat 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A2 dan Blok VIII-A3);

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok
VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok
VIII-B5, Blok VIII-B7, dan
Blok VIII-B8);

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1, Blok VIII-C2, dan Blok
VIII-C3); dan

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D3, dan
Blok VIII-D4).

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

 PD. Pasar Surya

Zona Perkantoran Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan fasilitas kantor 
pemerintah 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1 dan Blok VIII-A3);

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B2, Blok VIII-B3, Blok
VIII-B6, dan Blok VIII-B8);

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C2 dan Blok VIII-C3); dan

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D2, Blok
VIII-D3, dan Blok VIII-D4).

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

 Bagian Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Zona Sarana 
Pelayanan Umum 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 
pelayanan umum pendidikan 

pendidikan tinggi meliputi: 
 Sub UP VIII-B (Blok VIII-

B6 dan Blok VIII-B8); dan
 Sub UP VIII-D (Blok VIII-

D1 dan Blok VIII-D2).

pendidikan selain dari 
pendidikan tinggi meliputi: 
 Sub UP VIII-A (Blok VIII-

A2 dan Blok VIII-A3);

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pendidikan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok 
VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok 
VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok 
VIII-B7, dan Blok VIII-B8); 

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1, Blok VIII-C2 dan Blok 
VIII-C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D3, dan 
Blok VIII-D4). 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi (SPU-2) 

Pemeliharaan fungsi sarana 
pelayanan umum 
transportasi 

Sub UP VIII-D (Blok VIII-D1). 
        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan sarana 
pelayanan umum kesehatan 

rumah sakit yang berada di 
Sub UP VIII-B (Blok VIII-B2). 
 
pusat pelayanan kesehatan 
lainnya selain rumah sakit 
meliputi: 
 Sub UP VIII-A (Blok VIII-

A1 dan Blok VIII-A3);  
 Sub UP VIII-B (Blok VIII-

B5 dan Blok VIII-B8); dan 
 Sub UP VIII-D (Blok VIII-

D1). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kesehatan 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan fasilitas 
olahraga 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B4, Blok VIII-B5, Blok 
VIII-B6, dan Blok VIII-B8); 
dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D3, dan 
Blok VIII-D4). 
 
 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan 

pemeliharaan fasilitas sosial 
budaya 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-

B3, Blok VIII-B5, Blok 
VIII-B6, dan Blok VIII-B8); 
dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1). 

        

APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan 
pemeliharaan fasilitas 
peribadatan 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1, Blok VIII-A2, dan Blok 
VIII-A3); 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B1, Blok VIII-B2, Blok 
VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok 
VIII-B6, Blok VIII-B7, dan 
Blok VIII-B8); 

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C1 dan Blok VIII-C2); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D2, Blok 
VIII-D3, dan Blok VIII-D4). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Departemen Agama 

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Lainnya (SPU-7) 

Pengembangan sarana 
pelayanan umum lainnya 
sesuai kebutuhan 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1); 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B2, Blok VIII-B6 dan Blok 
VIII-B8);  

 Sub UP VIII-C (Blok VIII-
C3); dan 

 Sub UP VIII-D (Blok VIII-
D1, Blok VIII-D3, Blok 
VIII-D4, dan Blok VIII-D5). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

Zona Industri Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

1. Penyediaan ruang terbuka 
hijau publik berupa taman 
dan jalur hijau di zona 
industri 

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A1, Blok VIII-A2, dan Blok 
VIII-A3); dan 

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

2. Pengembangan fungsi
RTH sebagai buffer zona
industri

3. Penyediaan fasilitas 
industri bersama bagi 
industri-industri yang 
terletak berdekatan 

B5). 

Zona Peruntukan 
Khusus 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 

Pemantapan fungsi 
pertahanan dan keamanan 

Sub UP VIII-D (Blok VIII-D5). APBD Kota 
Surabaya 

 Kodam V Brawijaya

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

1. Pemeliharaan dan 
peningkatan kualitas 
instalasi utilitas yang ada 

2. Pemberian radius aman
bagi kegiatan instalasi
utilitas

 Sub UP VIII-A (Blok VIII-
A3); dan

 Sub UP VIII-B (Blok VIII-
B5).

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

II. Perwujudan Jaringan Prasarana

Jaringan 
Transportasi 

Sistem Jaringan Jalan 

1. Peningkatan mutu 
perkerasan jalan

Di seluruh ruas jalan di UP 
VIII Dukuh Pakis 

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, 

APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan

 K/L terkait

2. Peningkatan kapasitas 
jalan

Jalan lainnya dengan 
prioritas pada jalan arteri, 
koletor dan lokal/lingkungan 
strategis yang belum sesuai 
dengan ROW rencana 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait

3. Pengembangan jalan arteri
sekunder

berupa jaringan jalan baru 
yang menghubungkan Jl. 
Raya Darmo Permai II 
dengan Jl. Raya Satelit 
Indah 

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, 

APBN 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

 Dinas Perhubungan
 K/L terkait

Sistem Jaringan Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan pengembangan 

 Jalan Mayjend Sungkono;
 Jalan HR. Muhammad;

APBN, APBD 
Provinsi 

 BPJN
 Kementerian PUPR
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

jalur pejalan kaki prioritas  Jalan Bukit Darmo 
Boulevard;  

 Jalan Lingkar Dalam 
Barat. 

 Sepanjang kawasan CBD 
Segi Delapan Darmo; 

 Jalan Abdul Wahab 
Siamin;  

 Jalan Banyu Urip; dan 
 Jalan Raya Tandes. 

Jawa Timur, 
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan; 

 Dinas Perhubungan. 

Sistem Pelayanan Angkutan Umum 

1. Pengembangan dan 
penetapan rute angkutan 
umum berupa trunk  

 rute Benowo-Pandegiling 
        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

2. Pengembangan dan 
penetapan rute angkutan 
umum berupa feeder  

 rute Dukuh Kupang-
Terminal Balongsari; 

 rute Dukuh Kupang-
Terminal Bratang; 

 rute Dukuh Kupang-
Kebraon; 

 rute Dukuh Kupang-
Dukuh Menanggal; 

 rute Dukuh Kupang-
Sawahan; dan 

 rute Dukuh Kupang-
Tegalsari. 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Dinas Perhubungan 

3. Mempertahankan dan 
mengintegrasikan rute 
angkutan umum eksisting 
terhadap pengembangan 
rute angkutan 

UP VIII Dukuh Pakis 

        

Sistem Jaringan Perkeretaapiaan 

1. Pembangunan jalur 
Angkutan Massal 
Berbasis Rel 

 

rute Lidah Kulon – Lontar – 
HR Muhammad – Joyoboyo – 
Wonokromo – Ngagel – 
Gubeng – Dharmahusada – 

UNAIR C – Kertajaya Indah – 
ITS - Mulyosari – Kejawan 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

2. Pengoptimalan jalur 
kereta api eksisting 

Jalur utara: Surabaya (Pasar 
Turi) –Lamongan – Babat – 
Bojonegoro – Cepu         

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

3. Pengembangan jalur 
kereta api ganda 

jalur Surabaya (Pasar Turi) – 
Lamongan – Babat – 

Bojonegroro – Cepu         

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 

Pematusan 
 Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Prasarana Transportasi 

1. Pemantapan dan 
pengoptimalan terminal 
eksisting 

Terminal C Dukuh Pakis 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

2. Pengembangan stasiun  Lontar, Simpang Darmo 
Permai, HR. Muhammad, 
Bundaran Satelit, Dukuh 
Kupang, dan Pakis 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang, 
Dishub 

3. Penataan dan optimalisasi 
fungsi halte eksisting 

Jalan Mayjend Sungkono 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

4. Pengembangan halte  Di sepanjang rute 
angkutan umum dan bus; 

 Pada jalur pejalan kaki; 
dan 

 Pada pusat kegiatan atau 
perumahan 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

5. Pengaturan sistem parkir 
dalam persil (off street) 

Di sepanjang koridor jalan 
utama UP VIII Dukuh Pakis         

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perhubungan 

Jaringan 
Energi/Kelistrikan 

1. Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 
penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 

 Jalan Abdul Wahab 
Siamin; 

 Jalan Raya Dukuh 
Kupang Barat; 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

SUTT/SUTET dan sekitar 
tower  

 Jalan Simo Gunung;
 Jalan Bukit Darmo 

Boulevard;
 Jalan Raya Darmo Permai

II; dan
 melintasi kawasan Segi

Delapan Darmo hingga
persimpangan
(interchange) Tol Perak -
Satelit.

 Badan Perencanaan
Pembangunan

2. Peningkatan pelayanan 
jaringan listrik dengan 
SUTM dan SUTR 

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

3. Pengembangan jaringan 
energi berupa gas bumi 

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

PGN  Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

 PT PGN

Jaringan 
Telekomunikasi 

1. Penataan lokasi menera
telekomunikasi

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Jaringan Air 
Minum 

1. Pengembangan dan 
peningkatan cakupan 
pelayanan air minum 
perpipaan 

2. Mengintegrasikan jaringan
air minum dengan
jaringan hidran kebakaran

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM

Jaringan Drainase 1. Pengoptimalan jaringan 
drainase primer

Saluran Gunungsari APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan2. Pengoptimalan jaringan 

drainase sekunder
 Saluran Darmo Harapan;
 Saluran Darmo Satelit;
 Saluran Kupang Jaya;
 Saluran Simo Mulyo 

Barat;
 Saluran Simo Mulyo;
 Saluran Jajar Tunggal;
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 Saluran Jajar Tunggal 
Utara; 

 Saluran Bukit Golf; dan 
 Saluran Bukit Golf Graha 

Famili. 

3. Pengoptimalan jaringan 
drainase tersier 

Di seluruh saluran drainase 
tersier UP VIII Dukuh Pakis 

        

4. Pembangunan rumah 
pompa pada kawasan 
rawan genangan dan 
banjir 

 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

5. Pemeliharaan pintu air 
secara berkala 

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis         

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Jaringan Air 
Limbah 

1. Pengelolaan grey water 
dan black water; dan 

2. mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja 
IPAL domestik yang telah 
ada  

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

 Dinas Lingkungan Hidup 

Jaringan 
Prasarana Lainnya 

Sistem Persampahan 

1. Peningkatan pelayanan 

persampahan baik sistem 

pengangkutan maupun 

pengelolaan sampah 

2. Pengembangan program 

pengolahan sampah 

dengan sistem komposting  

Di seluruh UP VIII Dukuh 
Pakis 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Jaringan Evakuasi Bencana 

1. Pengembangan jaringan 
evakuasi 

Jaringan Evakuasi: 
 Jalan HR. Muhammad  
 Jalan Dukuh Kupang 

XXV  
 Jalan Raya Darmo Baru 

Barat  
 Jalan Darmo Permai III 
 Jalan Raya Kupang 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

 Badan Penanggulangan 
Bencana dan 
Perlindungan Masyarakat 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Baru  
 Jalan Kupang Jaya  
 Jalan Sukomanunggal 
 Jalan Tanjungsari  
 Jalan Simomulyo  
 Jalan Simo Kalangan  
 Jalan Raya Satelit Indah  
 Jalan Raya Darmo 

Permai II  
 Jalan Golf I  
 Jalan Simorejosari  

 Jalan Tandes Lor 
 Jalan Simo Jawar  
 Jalan Simo Pomahan I / 

Jalan Raya Simo 
Tambaan  

 Jalan Raya 
Sukomanunggal Jaya  

 Jalan Pattimura  
 Jalan Raya Darmo 

Harapan I  
 Jalan Raya Satelit 

Selatan  
 Jalan Raya Darmo 

Permai Selatan  
 Jalan Mayjend 

Sungkono  
 Jalan KH. Abdul Wahab 

Siamin  
 Jalan Villa Bukit Mas  
 Jalan Jajar Tunggal 

Timur III 
 Jalan Dukuh Kupang 
 Jalan Dukuh Kupang 

Utara  
 Jalan Dukuh Kupang 

Barat I Gg. III 
 Jalan Dukuh Kupang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Barat XVI 
 Jalan Dukuh Kupang VI
 Jalan Raya Dukuh 

Kupang Barat
 Jalan Dukuh Kupang

Utara
 Jalan Raya Satelit 

Indah.

2. Pengembangan dan 
pengoptimalan fungsi 
sumur kebakaran

 Jalan Dukuh Kupang;
 Jalan Dukuh Kupang

Barat;
 Jalan Kupang Jaya;
 Jalan Simo Hilir;
 Jalan Kupang Indah;
 Jalan Kris Kencana;
 Jalan Dukuh Kawal;
 Jalan Pradah Indah;
 Jalan Pradah

Kalikendal;
 Jalan Pradah Permai;
 Jalan Pakis Argosari;
 Jalan Kencanasari 

Timur;
 Jalan Tanjungsari;
 Jalan Sukomanunggal 

Jaya;
 Jalan Raya Kupang 

Indah;
 Jalan Bukit Darmo Golf;
 Jalan Raya Simohilir;

dan
 Jalan Raya Kupang Baru

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

 Badan Penanggulangan
Bencana dan
Perlindungan Masyarakat

3. Pengembangan tempat 
evakuasi sementara 

Di seluruh Seluruh UP VIII 
Dukuh Pakis 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

 Badan Penanggulangan
Bencana dan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Perlindungan Masyarakat 

V. Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan Penanganannya

Pengembangan 
yang 

Diprioritaskan 
Penanganannya 

1. Penataan Kawasan
Perdagangan dan Jasa

 pengembangan

kawasan
perdagangan dan
jasa untuk
mendukug
terwujudnya Segi
Delapan Darmo

 Penataan intensitas

dan tata bangunan;
dan

 Pengembangan

fasilitas pendukung
perdagangan.

Sub UP VIII-B APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perdagangan

2. Pengembangan RTH

 pengembangan

taman untuk ruang
publik;

 pengembangan jalur

hijau.

Sub UP VIII-B APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

3. Penataan Perumahan

dan Fasilitas Umum

 mendukung

pengembangan
perumahan
intensitas tinggi;

 pengaturan

intensitas bangunan
dan tata bangunan;

 penataan sistem

jaringan prasarana
pendukung
perumahan; dan

Sub UP VIII-B APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan 
Ruang Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 

2 
2024-
2028 

Tahap 
3 

2029-
2033 

Tahap 
4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

 pengembangan

sarana dan
prasarana
pendukung
perumahan.

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN IX.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP IX Ahmad Yani 

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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LAMPIRAN IX.2 Rencana Pola Ruang UP IX Ahmad Yani 
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LAMPIRAN IX.3 Rencana Jaringan Prasarana UP IX Ahmad Yani 
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LAMPIRAN IX.4 Sistem Jaringan Jalan UP IX Ahmad Yani 

NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru Jalan Raya Menanggal 28 

2 TOL 
Jalan TOL Waru-Juanda 30 

Jalan TOL Surabaya-Gempol 25 Sampai 30 

3 Arteri Primer Jalan Ahmad Yani 35 

4 Arteri Sekunder 

Jalan Jemur Andayani 47 

Jalan Gayung Kebonsari 20 dan 25 

Jalan Manunggal Kebonsari 10, 20, dan 25 

Jalan Margorejo Indah 20 

Jalan Raya Margorejo 20 

Jalan Raya Jemursari 20, 45  dan 47 

Jalan Raya Prapen 45 

Jalan Jagir Wonokromo 25 

5 Kolektor Sekunder 

Jalan Frontage Road A Yani sisi Timur 15 

Jalan Frontage Road A Yani Sisi Barat 25 

Jalan Jambangan 15 

Jalan Dukuh Menanggal 28 

Jalan Pagesangan Timur 15 

Jalan Kebonsari Tengah 15 

Jalan Karah Agung 15 

Jalan Ketintang Selatan 40 

Jalan Ketintang Baru 40 

Jalan Ketintang Baru I 40 

Jalan Karah 15 

Jalan Margorejo Indah Utara 20 

Jalan Margorejo Indah I 20 

Jalan Raya Kendangsari 30 

Jalan Pagesangan 15 

Jalan Gayungsari Barat 25 

Jalan Gayungsari Barat X 15 

Jalan Menanggal V 20 

Jalan Kutisari Besar 26 

Jalan Raya Wisma Pagesangan 24 

Jalan Bendul Merisi Indah 25 
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NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Bendul Merisi Besar 25 

Jalan Bendul Merisi 9, 15, dan 26 

Jalan Ketintang Baru Selatan 25 

Jalan Jemur Andayani I 12 dan 20 

Jalan Wisata Menanggal 15 

Jalan Gayung Kebonsari Timur 15 

Jalan Siwalankerto Timur V 8, 10 dan 20 

Jalan Siwalankerto V 10 

Jalan Jambangan Kebon Agung 15 

Jalan Kendangsari 30 

Jalan Taman Indah 10 

Jalan Bundaran Waru 15 

6 Jalan Lokal Sekunder 

Jalan Ketintang Madya 20 

Jalan Ketintang Baru Selatan I 15 

Jalan Siwalankerto Timur 15 

Jalan Karah 15 

Jalan Ketintang Barat 15 

Jalan Gayungsari I 20 

Jalan Gayungsari 20 

Jalan Menanggal VII 32 

Jalan Letjen Sudirman/ Jalan Wisma 
Menanggal 

24 

Jalan Dukuh Menanggal 10 

Jalan Siwalankerto 15 dan 25 

Jalan Gayungan PTT 6 

Jalan Gayungsari III 15 

Jalan Gayungsari IV 15 
 Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.
 Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada

kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN IX.5 Rencana Penetapan Sub UP yang diprioritaskan Penanganannya 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN IX.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP IX Ahmad Yani 

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

 Pengendalian zona perlindungan setempat sempadan sungai

dan sempadan rel kereta api

 Pengembangan zona perlindungan setempat sempadan

sungai dan sempadan rel sebagai ruang terbuka hijau berupa

taman dan jalur hijau

 Pengoptimalan ruang terbuka hijau berupa taman dan

lapangan, jalur hijau, dan makam

 Pengembangan RTH publik dan privat minimum 30% dari

luas kawasan

2. Perwujudan Zona Budidaya

 Peningkatan kualitas lingkungan perkampungan (perumahan

kepadatan tinggi)

 Pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas bersama

 Pengembangan perumahan modern kepadatan sedang

 Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana prasarana

permukiman

 Penataan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala

pelayanan Regional/Kota/UP 

 Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

skala pelayanan lokal/lingkungan

 Penyediaan dan pemeliharaan sub zona kantor pemerintah

 Penyediaan dan pemeliharaan zona sarana pelayanan umum

 Pengendalian pengembangan zona industri

 Penyediaan fasilitas zona industri bersama bagi industri-

industri yang terletak berdekatan

 Penetapan dan pemantapan zona peruntukan khusus

pertahanan dan keamanan

 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas zona peruntukan

khusus instalasi utilitas yang ada

 Pemeliharaan dan pengendalian perubahan fungsi dan

tampilan bangunan cagar budaya (Pusat Veteriner Farma)

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

a. Rencana Jaringan Transportasi

1. Perwujudan Program Pengembangan Jaringan Jalan

 Peningkatan lebar dan mutu Jalan Tol, arteri primer, arteri

sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan

lingkungan
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 Pengembangan jalan baru

 Pembukaan akses antar perumahan sehingga bisa 

terintegrasi

2. Program Pengembangan Sistem Angkutan Umum

 Pengembangan terminal tipe C untuk peningkatan

pelayanan sirkulasi angkutan umum

 Pengembangan halte di pusat-pusat kegiatan di koridor

utama

 pengoptimalan fungsi halte di jalan utama

3. Program Pengembangan Fasilitas Parkir

 Pengembangan parkir off street berupa parkir halaman yaitu

pada fungsi perdagangan jasa, perkantoran, dan fasiliitas

umum

 Pengembangan parkir off street berupa parkir gedung yaitu

pada kawasan perdagangan jasa skala kota

 Pembatasan parkir on street dan meningkatkan tarif parkir

yang tinggi pada jalan utama dengan intensitas tinggi.

b. Rencana Jaringan Utilitas

1. Perwujudan Sistem Jaringan Listrik/Energi

 Pengembangan lampu penerangan jalan bagi daerah yang

belum terlayani

 Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada

kawasan-kawasan yang belum terlayani serta pemasangan

penerangan jalan pada jalur utama dan terutama pada 

daerah rawan kecelakaan. 

 Pengembangan jaringan perpipaan gas bumi.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

3. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum

 Pendistribusian air minum dilakukan dengan pemasangan

pipa-pipa yang langsung terdistribusi ke permukiman

pendudukan;

 Pembangunan bangunan pengambil air baku, bangunan

penunjang dan bangunan pelengkap serta bak penampung

air

 Program monitoring kualitas air minum untuk menjaga

kualitas air minum yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai

dengan standar baku mutu

4. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase

 Peningkatan saluran primer, sekunder dan tersier

 Normalisasi saluran sekunder

 Pada saluran-saluran sekunder yang tidak memenuhi

kapasitas rencana perlu di desain ulang seperti melakukan

perubahan dimensi saluran air

 Peningkatan Terusan Saluran Gayung Kebonsari dan sudet

kawasan Perumahan Jemur Andayani dengan Box Culverts

ke Kali Kebon Agung
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 Perbaikan arah aliran Saluran Menangga Indah dengan

pompa ke Kali Surabaya dan sudetan ke Kali Perbatasan

dengan Box Culverts

 Mengintegrasikan saluran antar pengembang dan saluran

lingkungan

5. Perwujudan Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi

Pengembangan sistem on site yaitu berupa sistem

pembuangan air imbah yang dimiiki oleh masing-masing pihak

yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah.

6. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan

 Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem

pengangkutan maupun pengelolaan dengan

mengembangkan konsep bank sampah

 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

pengangkutan berupa TPS 3R

 Program pengolahan sampah dengan sistem composting

atau pengomposan dengan cara memisahkan sampah

organik dan anorganik

7. Perwujudan Jaringan Evakuasi Bencana

 Penyediaan jaringan evakuasi bencana yang melewati

jalan-jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Jemur

Andayani, Jalan Raya Jemursari, Jalan Raya Prapen dan

Jalan Lokal;

 Pengembangan hidran di setiap 200 m di tepi jalan atau

berupa tandon air.

C. PROGRAM PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN

PENANGANANNYA

 Pengembangan kawasan CBD dengan jenis kegiatan perkantoran

dan perdagangan dan jasa

 Pengaturan ketinggian kawasan perdagangan jasa skala

Regional/Kota yaitu maksimal 150 meter (sesuai denegan KKOP)

 Pengintegrasi kegiatan perdagangan dan jasa dengan sarana

transportasi umum
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP IX AHMAD YANI 

Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Pola Ruang 

I. Zona Lindung             

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

1. Penetapan sempadan sungai  
 
 

 Sub UP IX-A (Blok 
IX-A1, Blok IX-
A2); 

 Sub UP IX-B (Blok 
IX-B1 dan Blok 
IX-B3); dan 

 Sub UP IX-D (Blok 

IX-D3). 
 

        

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Pengairan 
Provinsi 

2. Penetapan dan perlindungan 
melalui pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan inspeksi, 
plengsengan serta penghijauan di 
sepanjang sempadan sungai  

        

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi 

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4) 

Perlindungan kawasan sepanjang 
sempadan SUTT/SUTET 

          

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat 
 PLN 

Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

1. Perlindungan kawasan sepanjang 
sempadan rel kereta api melalui 
Pengembangan RTH berupa jalur 
hijau di sempadan rel kereta api 

 Sub UP IX-A (Blok 
IX-A2, Blok IX-A3, 
dan Blok IX-A4); 

 Sub UP IX-C (Blok 
IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C3, Blok 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

IX-C4, Blok IX-C6,
dan Blok IX-C7);

 Sub UP IX-D (Blok

IX-D2 dan Blok
IX-D4); dan

 Sub UP IX-E (Blok
IX-E1, Blok IX-E2,
dan Blok IX-E4).

Karya dan Tata 
Ruang 

 Masyarakat
 PT. KAI

2. Pengendalian kawasan sempadan
rel kereta api

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat
 PT. KAI

Zona Ruang 
Terbuka Hijau 

(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

1. Penyediaan dan peningkatan 
kualitas dan kuantitas RTH di 
zona perumahan  

2. Penyediaan RTH Publik minimal
7% pada zona perumahan

 Sub UP IX-A Blok
IX-A1, Blok IX-A2,
Blok IX-A3 dan
Blok IX-A4;

 Sub UP IX-B Blok

IX-B2 dan Blok
IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C1, Blok IX-C2,
Blok IX-C3, Blok
IX-C4, Blok IX-C5,
Blok IX-C6 dan
Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok

IX-D1, Blok IX-
D2, Blok IX-D3,
Blok IX-D4, dan
Blok IX-D5; dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E1 Blok IX-E3,
dan Blok IX-E4.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Masyarakat

3. Penyediaan taman di setiap 
kelurahan di UP IX Ahmad Yani 

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

1. Penyediaan jalur hijau sepanjang  Sub UP IX-A Blok APBD Kota  Dinas Kebersihan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

jalan arteri, kolektor, lokal dan 
lingkungan 

IX-A1, Blok IX-A2,
Blok IX-A3, dan
Blok IX-A4; 

 Sub UP IX-B Blok

IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C2, Blok IX-C3,
Blok IX-C4, Blok
IX-C5, Blok IX-C6,
dan Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok

IX-D1 dan Blok
IX-D3; dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E1, Blok IX-E2,
dan Blok IX-E4.

Surabaya dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

2. Pemeliharaan jalur hijau yang

telah ada 

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam
eksisting

2. Pengembangan makam
berdasarkan kebutuhan
masyarakat

 Sub UP IX-A Blok

IX-A1 dan Blok
IX-A2;

 Sub UP IX-B Blok
IX-B1, Blok IX-B2,
dan Blok IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C6 dan Blok
IX-C7; dan

 Sub UP IX-D Blok

IX-D1, Blok IX-
D2, Blok IX-D3,
dan Blok IX-D4;
dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E1 dan Blok
IX-E3.

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

II. Zona Budi daya

Zona Perumahan (R) 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

1. Peningkatan kualitas hunian 
kawasan perumahan padat

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

dan Swasta Terbuka Hijau 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 

2. Pembuatan akses antar kawasan 
dan fasilitas perumahan         

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

3. Pemberian buffer/jalur hijau 
Peruntukan Industri yang dekat 
dengan perkampungan 

 Sub UP IX-B Blok 

IX-B3; 

 Sub UP IX-C Blok 
IX-C3 dan Blok 
IX-C6; dan 

 Sub UP IX-D Blok 
IX-D3. 

 
 

        
APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Swasta 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

1. Penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung perumahan pada 
perumahan baru 

 Sub UP IX-A Blok 
IX-A2, Blok IX-A3, 
dan Blok IX-A4; 

 Sub UP IX-C Blok 
IX-C1, Blok IX-C3, 
Blok IX-C4, Blok 
IX-C5 dan Blok 
IX-C6; 

 Sub UP IX-D Blok 
IX-D1, Blok IX-
D2, Blok IX-D3, 
Blok IX-D4, dan 
Blok IX-D5; dan 

 Sub UP IX-E Blok 

IX-E1, Blok IX-E2, 
Blok IX-E3, dan 
Blok IX-E4. 

        

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 

 Swasta 

2. Pembuatan akses antar kawasan 
dan fasilitas perumahan 

        
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Zona Perdagangan 
dan Jasa (K) 

Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Regional/Kota/UP (K-5) dan Lokal/Lingkungan (K-6) 

1. Pengendalian perkembangan 
perdagangan dan jasa disekitar jalan 

utama  
Sepanjang Jalan 
Ahmad Yani, Jalan   
Raya Jemursari dan 
Jalan Raya Prapen 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 
 Swasta 

2. Pembangunan sentra PKL yang 
diprioritaskan pada lahan milik 
Pemerintah Daerah 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

        
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Dinas Koperas dan 
Usaha Mikro 

 Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah 

 Swasta 

3. Pengembangan perdagangan jasa 
skala kota  

 Sub UP IX-A Blok 
IX-A3 

 Sub UP IX-C Blok 

IX-C1, Blok IX-C2, 
Blok IX-C4, Blok 
IX-C6, dan Blok 
IX-C7; 

 Sub UP IX-D Blok 
IX-D2, Blok IX-
D3, Blok IX-D4, 
dan Blok IX-D5; 
dan 

 Sub UP IX-E Blok 

IX-E1, Blok IX-E2, 
Blok IX-E3, dan 

        
APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Blok IX-E4. 

4. Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa 

sepanjang jalan lokal dan 
lingkungan 

 Sub UP IX-A Blok

IX-A1, Blok IX-A2,
Blok IX-A3, dan
Blok IX-A4;

 Sub UP IX-B Blok
IX-B1, Blok IX-B2,
Blok IX-B3, dan
Blok IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok

IX-C1, Blok IX-C2,
Blok IX-C3, Blok
IX-C4, Blok IX-C5,
Blok IX-C6, dan
Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok
IX-D1, Blok IX-
D2, dan Blok IX-
D3; dan

 Sub UP IX-E Blok

IX-E2, Blok IX-E3,
dan Blok IX-E4

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata
Ruang

 Swasta
 Dinas Perdagangan
 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Zona Industri (I) 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

1. Penyediaan ruang terbuka hijau
publik berupa taman dan jalur
hijau di Zona Industri

 Sub UP IX-B Blok
IX-B3;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C6;

APBD Kota
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta

2. Pengembangan fungsi RTH sebagai
buffer zone industri

3. Pengendalian industri di kawasan
peruntukkan industri non
kawasan APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas Tenaga Kerja
 Dinas Penanaman

Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

 Dinas Perumahan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

Zona Perkantoran 
(KT) 

Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
kantor Pemerintah 

 Sub UP IX-A Blok
IX-A1, Blok IX-A2,
dan Blok IX-A3;

 Sub UP IX-B Blok
IX-B2, Blok IX-B3,
dan Blok IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok

IX-C1, Blok IX-C2,
Blok IX-C3, Blok
IX-C4, Blok IX-C5,
Blok IX-C6, dan
Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok
IX-D3, Blok IX-
D4, dan Blok IX-
D5; dan

 Sub UP IX-E Blok

IX-E2 dan Blok
IX-E4

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan
Tanah

 I/L Terkait

Pemeliharaan dan pengendalian 
perubahan fungsi dan tampilan 
bangunan cagar budaya (Pusat 
Veteriner Farma) Sub UP IX-C Blok IX-

C1 
APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

Zona Sarana 
Pelayanan Umum 

(SPU) 

Sarana Pelayanan Umum Pendidikan 
(SPU-1) 

Penyediaan dan Pemeliharaan sarana 
pelayanan umum pendidikan Di seluruh UP IX 

Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Pendidikan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

Sarana Pelayanan Umum 
Transportasi (SPU-2) 

Penyediaan dan Pemeliharaan sarana 
pelayanan umum transportasi berupa 
terminal tipe C 

Sub UP IX-C Blok IX-
C5 

 Dinas
Perhubungan

Sarana Pelayanan Umum Kesehatan 
(SPU-3) 

Penyediaan dan Pemeliharaan sarana 
pelayanan umum kesehatan 

 Sub UP IX-A Blok
IX-A2

 Sub UP IX-B Blok

IX-B2 dan Blok
IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C2, Blok IX-C3,
Blok IX-C5, Blok
IX-C6, Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok

IX-D1, Blok IX-
D4, dan Blok IX-
D5; dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E4

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kesehatan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Swasta
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

Sarana Pelayanan Umum Olahraga 
(SPU-4) 

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
olahraga 

 Sub UP IX-A Blok

IX-A2 dan Blok
IX-A3;

 Sub UP IX-B Blok
IX-B4;

 Sub UP IX-C Blok

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

IX-C1 , Blok IX-
C3, dan Blok IX-
C4; dan

 Sub UP IX-D,Blok

IX-D3 dan Blok
IX-D4

Karya dan Tata 
Ruang 

 Swasta
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

Sarana Pelayanan Umum Sosial 
Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
sosial budaya 

 Sub UP IX-A Blok
IX-A1 dan Blok
IX-A3;

 Sub UP IX-B Blok

IX-B2;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C4, Blok IX-C5,
Blok IX-C6 dan
Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok

IX-D1 dan Blok
IX-D3; dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E3 dan Blok
IX-E4.

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Swasta
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

 Bakesbang Pol

Sarana Pelayanan Umum 
Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas 
peribadatan 

 Sub UP IX-A Blok

IX-A1, Blok IX-A2,
Blok IX-A3 dan
Blok IX-A4;

 Sub UP IX-C Blok
IX-C1, Blok IX-C2,
Blok IX-C3, Blok
IX-C4, Blok IX-C5,
Blok IX-C6, dan
Blok IX-C7;

 Sub UP IX-D Blok
IX-D1, Blok IX-
D2, Blok IX-D3,

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Departemen Agama
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Blok IX-D4, dan 
Blok IX-D5; dan 

 Sub UP IX-E Blok

IX-E1, Blok IX-E2,
dan Blok IX-E4.

 Swasta
 Badan

Perencanaan
Pembangunan

 Masyarakat

Sarana Pelayanan Umum Lainnya 
(SPU-7) 

Pengembangan sarana pelayanan 
umum pada kawasan perumahan baru 
sesuai kebutuhan 

Sub UP IX-C Blok IX-
C5 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

 Badan Perencanaan
pembangunan

 Swasta

Zona Peruntukan 
Khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan 
(KH-1) 

Pemantapan Kawasan Khusus 
Pertahanan dan Keamanan 

 Sub UP IX-C Blok

IX-C6

 Sub UP IX-D Blok
IX-D5; dan

 Sub UP IX-E Blok
IX-E4.

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata : 
1. wisata buatan berupa wisata 

belanja di Pusat Perbelanjaan dan 
Wisata Wahana Permainan 
Surabaya Carnival 

2. wisata religi berupa Masjid Al-
Akbar  

 Sub UP IX-C Blok 
IX- C5 dan Blok 
IX-C7; 

 Sub UP IX-D Blok 

IX-D3; dan 

 Sub UP IX-E Blok 
IX-E4. 
 

        

APBD Kota 

Surabaya 
dan Swasta 

 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 

 Dinas 

Perdagangan 
 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

III. Jaringan Transportasi 

Sistem Jaringan 

1. Peningkatan mutu perkerasan 
jalan  

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

        

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi, 

APBN 

 BPJN 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 K/L terkait  

2. Peningkatan kapasitas jalan Antara lain: 

 Jalan Raya 
Jemursari 

 Jalan Jemur 

Andayani 

 Jalan Menanggal 

 Jalan 

Siwalankerto 

 Jalan Gayung 
Kebonsari 

 Jalan Jambangan 

 Jalan lainnya 

dengan prioritas 
pada jalan arteri, 
kolektor dan 

        

 BPJN 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 K/L terkait 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

lokal/lingkungan 
strategis yang 
belum sesuai 
dengan ROW 
rencana 

3. Peningkatan status Jalan 
Menanggal dari kolektor sekunder 
menjadi arteri primer sebagai 
tembusan jalan dari Balas 
Klumprik ke Menanggal 

Jalan Koridor Baru 
Menanggal – Balas 
Klumprik (Balas 
Klumprik – Jalan 
Sumur Welut-Jalan 
Kebraon II 

        

 BPJN 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 K/L terkait 

4. Pembangunan jalan lanjutan 
Frontage Road Jalan Ahmad Yani 

Frontage Road Jalan 
Ahmad Yani 

        

 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

 K/L terkait 

Sistem Jaringan 
Pejalan Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan  
pengembangan jalur pejalan kaki 
prioritas 

Antara lain : 

 Jalan Ahmad 
Yani;  

 Jalan Menangggal;  

 Jalan Raya 
Prapen. 

 Jalan Raya 
Jemursari; 

 Jalan Raya 

Prapen;  

 Jalan Raya 
Kendangsari;  

 Jalan Gayungsari; 

dan 

 Jalan Jemur 
Andayani. 

 Jalan 
Siwalankerto; dan 

 Jalan Jambangan 

        

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 

 BPJN 
 Kementerian PUPR 
 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas 
Perhubungan 

Angkutan Umum Pengembangan halte sepanjang rute Sepanjang rute         APBD Kota  Dinas Pekerjaan 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

feeder dan trunk feeder dan trunk Surabaya Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas
Perhubungan

Sarana Transportasi 

1. Penyediaan fasilitas pelengkap jalan Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

2. Pengembangan terminal tipe C Sub UP IX-C Blok IX-
C5 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 Dinas
Perhubungan

Jaringan 

Perkretaapian 

Pemeliharaan jalur rel kereta api Antara Lain : 

 Jalur Wonokromo
- Gubeng  -Pasar
Turi  -
Kandangan  -
Benowo, yang
tersambung
dengan jalur Waru
- Sidoarjo - Bangil;

dan

 Jalur Wonokromo
- Gubeng  -  Pasar
Turi  -
Kandangan  -
Benowo, yang
tersambung
dengan jalur Krian
- Mojokerto.

APBD Kota 

Surabaya 

 PT. KAI
 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

IV. Jaringan Utilitas

Jaringan 
Energi/Kelistrikan 

Peningkatan pelayanan dan perluasan 
jaringan listrik termasuk 

mengembangkan jaringan listrik 
bawah tanah 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

Swasta 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

 PLN
 PT.PGN

Pengembangan jaringan perpipaan gas 
bumi diarahkan mengikuti koridor 
jalan 

Jaringan 
Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara 
telekomunikasi 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Swasta

Jaringan Air Minum 
Pengembangan dan peningkatan 
cakupan pelayanan air minum 
perpipaan 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 PDAM
 Swasta

Jaringan Drainase 

1. Penyediaan saluran drainase 
pada setiap kawasan perumahan 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

2. Pembangunan box culvert

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

3. Normalisasi
danpemeliharaan
salurandrainase primer, 
sekunder, tersier

4. Optimalisasi rumahpompa pada
kawasan rawan genangan dan
banjir

Sub UP IX-B Blok IX-
B1  

Persampahan 
Pengembangan sistem pengangkutan 
dan pengelolaan sampah 

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

Air Limbah 
1. Pembangunan Instalasi

Pengelolahan Air Limbah (IPAL)
komunal domestik secara cluster

Di Kawasan 
Perumahan 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

2. Pembangunan dan peningkatan
sarana-prasarana pengelolaan
limbah secara komunal dalam
skala kota

Di seluruh UP IX 
Ahmad Yani 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Dinas Lingkungan
Hidup

Evakuasi bencana 

Pengembangan jaringan evakuasi Antara lain: 
 Jalan Raya 

Jemursari
 Jalan Margorejo

Indah
 Jalan

Sidosermo
Airdas

 Jalan Bendul 
Merisi X

 Jalan Bendul 
Merisi IX

 Jalan
Sidosermo V

 Jalan
Sidosermo II

 Jalan Margorejo

Indah Utara
 Jalan Margorejo

Indah I
 Jalan Kutisari 

Selatan II
 Jalan Jemur 

Andayani IX
 Jalan Jemur 

Andayani
 Jalan Ahmad 

Yani
 Jalan Gayung 

Kebonsari
 Jalan

Gayungsari
Barat

APBD Kota 

Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Penanggulangan
Bencana dan 
Perlindungan
Masyarakat
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Jalan
Gayungsari
Barat XI

 Jalan Dukuh 
Menanggal

 Jalan Ketintang
Wiyata

 Jalan Ketintang

Madya
 Jalan Ketintang

Wiyata IV
 Jalan

Jambangan
Sawah

 Jalan Frontage
Road Sisi Timur

 Jalan
Kertomenanggal
IP

 Jalan
Siwalankerto

Pengembangan sumur kebakaran  Jalan Bendul 
Merisi;

 Jalan Margorejo
Indah;

 Jalan Margorejo
Sawah;

 Jalan Raya 
Margorejo;

 Jalan Jemur 
Handayani Gg 
II/1;

 Jalan Bendul
Merisi Indah RT
01 RW 03;

 Jalan Taman 
Jemur
Andayani (sisi 
utara);

 Badan
Penanggulangan
Bencana dan 
Perlindungan
Masyarakat

 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 Jalan
Sidosermo
Indah depan 
kav. No. 42;

 Jalan
Jemursari
Selatan IV 
(taman Lansia); 

 Jalan A. Yani
(depan
Pertamina);

 Jalan A. Yani
(depan
Pusvetma);

 Jalan
Gayungan;

 Jalan Ketintang
Madya (depan
Kantor
Kelurahan);

 Jalan Raya
Dukuh
Menanggal
(samping Graha
Pangeran);

 Jalan Cipta 
Menanggal III 
(samping
Kantor
kelurahan
Menanggal);

 Jalan Ketintang
Barat (pertigaan
Telkom);

 Jalan Dukuh
Menanggal XXII
(RW 05);

 Jalan Kerto
Menanggal I (RT
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

02 RW 09); 
 Jalan

Gayungsari
(fasum);

 Jalan Raya 
Pagesangan
Taman (sebelah 
pos); 

 Jalan Kebonsari
(depan Kantor
Kelurahan);

 Jalan
Jambangan
Sawah No. 2 
(Pos PMK 
Jambangan); 

 Jalan Karah 
(halaman 
Kantor 
Kelurahan 
Karah); 

 Jalan
Jambangan
Sawah RT 02
RW 05 (taman
jangkar);

 Jalan Kebonsari
Baru Selatan
(fasum/tanah
eks BTKD);

 Jalan
Pagesangan IV
(sebelah utara
lapangan);

 Pasar
Pagesangan;
dan

 Pasar
Gayungsari Jl.
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

Gayungsari XI 

V. Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan

1. Pengembangan RTH

 pengembangan pulau jalan
sebagai taman yang 
berkarakter gerbang Kota 
Surabaya;  

 pengembangan jalur hijau;
dan

 pengembangan ruang

terbuka hijau privat yang
proporsional

Sub UP IX-C 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Swasta
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

2. Penataan Perumahan

 penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung 
perumahan;

 penataan sistem jaringan 

pendukung perumahan;

 penataan intensitas 

bangunan dan tata 
bangunan; dan 

 pengembangan RTH publik
dan privat.

Sub UP IX-C 

APBD Kota 
Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

3. Penataan kawasan perdagangan
dan jasa skala regional,

 pengembangan kawasan 
perdagangan-jasa yang 
terpadu dengan kawasan 

perkantoran dan fungsi 
lainnya dengan skala 
pelayanan regional; 

 pengaturan intensitas 
bangunan dan tata 
bangunan; dan

Sub UP IX-C 

APBD Kota 

Surabaya 
dan Swasta 

 Dinas Perdagangan
 Dinas Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Swasta
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Aspek 
Pengembangan 

Program Pemanfaatan Ruang 
Prioritas 

Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 
2024-
2028 

Tahap 3 
2029-
2033 

Tahap 4 
2034-
2038 1 2 3 4 5 

 pengembangan fasilitas 

pendukung

4. Penataan Koridor Jalan Jalan
Ahmad Yani sebagai jalur utama

 Pengaturan Intensitas

bangunan (KDB,KLB dan
ketinggian bangunan) sesuai
peraturan KKOP

 Penyediaan jalur pejalan kaki

sepanjang koridor jalan

 Penataan Garis Sempadan

Bangunan (GSB)

 Penyediaan jalur hijau (RTH)

 Penataan muka bangunan

dan pelengkap jalan

Sub UP IX-C (Koridor 
Jalan Ahmad Yani) 

APBD Kota
Surabaya 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Perencanaan 
Pembangunan 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

5. Penataan SPU pemerintahan

 Penataan intensitas

bangunan dan tata bangunan

 penyediaan sarana dan
prasarana pendukung SPU
pemerintahan seperti jalur
pejalan kaki, jaringan jalan

yang terintegrasi dengan
angkutan umum; dan

 penataan intensitas 
bangunan dan tata bangunan 

Sub UP IX-C Blok IX-
C3 dan IX-C4 

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

 Badan
Perencanaan
Pembangunan

 Swasta

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN X.1 Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP X Wiyung 

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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LAMPIRAN X.2 Rencana Pola Ruang UP X Wiyung 

ttd
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LAMPIRAN X.3 Rencana Jaringan Prasarana UP X Wiyung 
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LAMPIRAN X.4 Sistem Jaringan Jalan UP X Wiyung 

NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru 

Jalan Lingkar Luar Barat 55 

Jalan Lingkar Dalam Barat 55 dan 45 dan 38 

Jalan Gayung Kebonsari 20 dan 25 

Jalan Bangkingan Utara 6 dan 20 

Jalan Lidah Kulon I 15 

Radial Road 40 

2 Jalan Tol 
Jalan Tol Surabaya-Gempol 25 sampai 30 

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 40 sampai 95 

3 Jalan Arteri Sekunder 

Jalan Lakarsantri Citra Raya (JLLB) 55 

Jalan Lakarsantri (JLLB) 55 

Jalan Raya Menganti Jajar Tunggal 32 dan 40 

Jalan Raya Menganti Wiyung 40 

Jalan Raya Menganti Babatan 40 

Jalan Raya Menganti Lidah Wetan 40 

Jalan Raya Menganti Lidah Kulon 40 

Jalan Raya Menganti Jeruk 40 

Jalan Lakarsantri 40 

Jalan Sumur Welut 25 

Jalan Mayjend Jonosewojo (JLDB) 55 

Jalan Babatan Unesa (JLDB) 30 dan 45 

Jalan Babatan Indah (JLDB) 38 

Jalan Kebraon II 25 

Jalan Balasklumprik 25 

Jalan Royal Residence (JLDB) 55 

Jalan Bangkingan 25 

4 Jalan Kolektor Primer 
Jalan Raya Mastrip Kedurus 35 

Jalan Raya Mastrip Karangpilang 35 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Raya Mastrip Waru Gunung 35 

Jalan Raya Gunungsari 26 sampai 32 

5 
Jalan Kolektor 
Sekunder 

Jalan Graha Famili Barat 12 

Jalan Raya Bangkingan 25 

Jalan Jajar Tunggal Timur III 17 dan 34 

Jalan Raya Wisma Lidah Kulon 25 

Jalan Graha Famili Selatan 25 

Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur 10 

Jalan Emerald Mansion Citraland 27 dan 30 

Jalan Royal Babatan II 30 

Jalan Royal Residence 25 

Jalan Telaga Utama 30 

Jalan Kramat Kali 12 

Jalan Citraraya Unesa 20 

Jalan Lidah Harapan XVI 23 dan 28 

Jalan Bukit Golf 20 

Jalan Bukit Golf Utama Lakarsantri 20 

Jalan Raya Simpang Graha Family 20 

Jalan Ksatria 15 

Jalan Sumberan 15 

Jalan Kebraon V 12 

Jalan Kujang 13 

Jalan Griya Kebraon Selatan 10 

Jalan Karang Klumprik Selatan / Pondok 
Maritim Selatan 

10 

Jalan Niaga Gapura 20 

Jalan Puri Widya Kencana 20 

Jalan Bukit Telaga Golf 25 

Jalan Lidah Bukit Mas Barat 25 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Telaga Mas  20 

Jalan Boulevard Famili Selatan  20 

Jalan Raya Wiyung Pratama  34 dan 36  

Jalan Lidah Bukit Mas Timur  20 

Jalan Lidah Bukit Mas  23 

Jalan Jajar Tunggal Selatan  30  

Jalan Telaga Golf  20 

Jalan Pondok Maritim Indah  25 

Jalan Pakuwon Indah  38 

Jalan Niaga Gapura Road  27 

Jalan Klumprik PDAM  20 

Jalan Lontar Lidah Kulon UNESA   10 

Jalan Graha Famili Timur  20 

Jalan Praban Lidah Kulon  34 

6 Jalan Lokal Sekunder 

Jalan Pakuwon Indah Lontar   40 dan 56 

Jalan Griya Kebraon Tengah  22 

Jalan Karang Klumprik Utara  10 

Jalan Karangan Jaya I  25 

Jalan Karangan PDAM  25 

Jalan Kebraon Indah Permai  10 dan 18 

Jalan Kebraon Widya I  22 

Jalan Lontar Lidah Kulon  15 

Jalan Randegansari  15 

Jalan Raya Golf Graha Famili  20 

Jalan Raya Lidah Harapan Barat  30 

Jalan Raya Lontar  15 

Jalan Raya Simpang Graha Famili  15 

Jalan Taman Pondok Wiyung Indah  8 

Jalan Babatan Pratama XIX  8 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Babatan Pratama XXIX 8 

Jalan Wisma Lidah Kulon 15 

Jalan Wiyung Indah 8 

Jalan Royal Babatan VII 10 

Jalan Bulu Pinggir 20 

Jalan Citra Utama Lidah Kulon Boulevard 8 dan 10 

▪ Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi eksisting

dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.
▪ Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada

kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

ttd
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LAMPIRAN X.5 Rencana Penetapan Sub UP yang diprioritaskan Penanganannya 

ttd
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LAMPIRAN X.6 Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP X Wiyung 

 

I. PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG 

A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

Perwujudan rencana pola ruang UP X Wiyung meliputi : 

1. Perwujudan Zona Lindung 

▪ Pengembangan kawasan lindung bawahan berupa hutan 

kota sebagai penyeimbang kawasan dan difungsikan sebagai 

RTH 

▪ Penataan dan optimalisasi kawasan lindung bawahan berupa 

bozem yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan 

konservasi 

▪ Penetapan kawasan lindung setempat berupa sempadan 

sungai dengan pengembangan RTH dan kegiatan wisata 

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan 

waduk/bozem dengan pengembangan ruang terbuka hijau  

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan 

SUTT/SUTET denga pengembangan berupa jalur hijau 

▪ Pengembangan dan pengoptimalan RTH berupa taman dan 

lapangan, jalur hijau jalan dan makam 

▪ Pengembangan RTH publik di zona perumahan sebesar 7% 

dan zona industri sebesar 10% 

 

 

 

 

2. Perwujudan Zona Budidaya 

▪ Pengembangan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan 

sedang dan kepadatan rendah 

▪ Peningkatan kualitas hunian permukiman  

▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan 

pada perumahan baru 

▪ Pengembangan perdagangan dan jasa skala 

regional/kota/UP yang terpadu dengan zona perkantoran  

▪ Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa 

skala lokal/lingkungan  

▪ Perbaikan pasar tradisional 

▪ Perbaikan dan pemeliharaan kualitas Kantor Pemerintah 

▪ Penyediaan dan Pemeliharaan sarana pelayanan umum 

pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana 

pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum 

olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, sarana 

pelayanan umum peribadatan dan sarana pelayanan umum 

kesehatan 

▪ Pengembangan sarana pelayanan umum lainnya pada 

kawasan perumahan baru sesuai kebutuhan 
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▪ Pengembangan zona industri berupa sub zona aneka industri

▪ Penetapan dan pemantapan zona peruntukan khusus

berupa kawasan khusus militer

▪ Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan

lahan di sekitar zona peruntukan khusus (Intalasi utilitas)

B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Jaringan Pergerakan

▪ Peningkatan mutu perkerasan jalan tol, arteri sekunder,

kolektor primer, kolektor sekunder, lokal sekunder dan

lingkungan

▪ Peningkatan kapasitas ruas jalan tol, arteri sekunder,

kolektor primer, kolektor sekunder, lokal sekunder dan

lingkungan yang belum sesuai dengan ROW rencana

▪ Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan jalur

pejalan kaki prioritas

▪ pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa

jalur feeder

▪ pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa

jalur trunk

▪ Pembangunan jalur AMC

▪ Pengembangan stasiun AMC

▪ Pengembangan terminal tipe B

▪ Pengembangan parkir off street berupa parkir halaman dan

parkir gedung

▪ Pembatasan parkir on street pada jalan utama dengan

intensitas tinggi

▪ Revitalisasi berupa perbaikan dan pengoptimalan fungsi

halte

▪ Pembangunan halte-halte pada jalan utama, halte untuk

mendukung AMC, halte trunk dan feeder

2. Jaringan Energi dan Kelistrikan

▪ Pengembangan jaringan energi berupa gas bumi

▪ Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan lahan

dan kegiatan sepanjang jalur SUTT/SUTET dan sekitar tower

▪ Pengembangan Jaringan distribusi sekunder berupa saluran

udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara

tegangan rendah (SUTR)

▪ Pengembangan lampu penerangan jalan bagi daerah yang

belum terlayani

3. Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi

4. Jaringan air minum

▪ Pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air

minum perpipaan
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▪ Mengintegrasikan jaringan air minum dengan jaringan

hidran kebakaran

5. Jaringan Drainase

▪ Pengembangan dan revitalitasasi jaringan drainase primer,

jaringan drainase sekunder dan sekunder berupa revitalisasi

dan pembangunan jaringan drainase

▪ Pengembangan rumah pompa

▪ Pengembangan bozem dengan mempertahankan bozem

eksisting dan mengembangkan bozem baru untuk pengendali

banjir

6. Jaringan Air Limbah

▪ Pengembangan sistem limbah domestik dan limbah sejenis

domestik melalui pengelolaan grey water dan black water

▪ Mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik

yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun,

rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran

▪ Pengembangan IPAL di Kawasan Industri

7. Prasarana Lainnya (Jaringan Persampahan)

▪ Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem

pengangkutan maupun pengelolaan dengan

mengembangkan konsep bank sampah

▪ Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

pengangkutan berupa TPS 3R

8. Prasarana Lainnya (Jaringan Evakuasi Bencana)

▪ Penyediaan jaringan evakuasi pada sekitar kawasan rawan

bencana kebakaran dan genangan

▪ Pembangunan sumur kebakaran

▪ Penetapan lokasi evakuasi bencana berupa lapangan, kantor

pemerintah dan sarana pelayanan umum kecuali SPU

pendidikan

C. PROGRAM PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN

PENANGANNYA

Perwujudan untuk Sub UP yang diprioritaskan pada UP X 

Wiyung meliputi : 

▪ Mempertahankan bozem untuk mendukung fungsi 

perlindungan

▪ Pengembangan RTH

▪ pengembangan perumahan kepadatan sedang dan rendah;

▪ Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang

terpadu dengan kawasan perkantoran dan fungsi lainnya

▪ Penataan sarana pelayanan umum SPU pendidikan skala

nasional

▪ Penataan koridor Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Lingkar

Luar
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP X WIYUNG

Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

Rencana Pola Ruang 

I. Zona Lindung

Zona Perlindungan 

Terhadap Kawasan 
Bawahannya (PB) 

Sub Zona Hutan Kota (PB-1) 

Pengembangan hutan kota 
sebagai penyeimbang 
kawasan 

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1
dan Blok X-E2).

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Sub Zona Waduk/Bozem (PB-2) 

Penataan dan optimalisasi 
bozem yang dimanfaatkan 
untuk kegiatan wisata dan 
konservasi 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2,
Blok X-A3, dan Blok X-
A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-
B1);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C2, Blok X-C4 dan Blok

X-C5);
▪ Sub UP X-D (Blok X-D1

dan Blok X-D3); dan
▪ Sub UP X-E (Blok X-E1

dan Blok X-E2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan

▪ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

Penetapan sempadan 
sungai  

▪ Sub UP X-C Blok X-C2,
Blok X-C3, Blok X-C4,
dan Blok X-C5;

▪ Sub UP X-D Blok X-D1,
Blok X-D2, dan Blok X-
D3; dan

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD Provinsi 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan PematusanPerlindungan sempadan 

sungai melalui 
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan inspeksi, 
plengsengan serta 

penghijauan  

▪ Sub UP X-E Blok X-E1,
Blok X-E2, dan Blok
IX-E3.

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pengairan 
Provinsi Jawa Timur 

Pengembangan sempadan 
sungai untuk kegiatan 
wisata 

Kali Kedurus APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata

Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem (PS-3) 

Perlindungan kawasan 
dengan pengembangan 
ruang terbuka hijaudi 
sepanjang sempadan 
waduk/bozem 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2
dan Blok X-A3),

▪ Sub UP X-C (Blok X-C4
dan Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D3)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

Optimalisasi dan 
pengendalian kawasan 
sempadan waduk/bozem 

APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona  Sempadan SUTT/SUTET  (PS-4) 

Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2,
Blok X-A3, dan Blok X-
A4);

▪ Sub UP X-C (Blok X-C1
dan Blok X-C2); dan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta

Pengembangan sempadan 
SUTT/SUTET berupa jalur 
hijau 

APBD Kota 
Surabaya 
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan 
Blok X-D3). 

 

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat  

▪ PLN 

             

Zona Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1)           

Pengembangan dan 
pengoptimalan RTH berupa 
taman dan lapangan  

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1, 
Blok X-A2, Blok X-A3, 
dan Blok X-A4); 

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1 
dan Blok X-B2); 

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan 
Blok X-C5);  

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan 
Blok X-D3); dan 

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1, 
Blok X-E2, dan Blok X-
E3). 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat  
▪ Swasta 

Pengembangan RTH di zona 
perumahan sebesar 7% 

Di seluruh UP X Wiyung         APBD Kota 
Surabaya dan 

swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat  
▪ Swasta 

Pengembangan RTH di zona 
industri sebesar 10% 

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C5); 

▪ Sub UP X-D (Blok X-D1 
dan Blok X-D3); dan 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1,
Blok X-E2, dan Blok X-
E3).

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

Pengembangan dan 
pemeliharaan jalur hijau 
jalan  

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1,
Blok X-A2, Blok X-A3,
dan Blok X-A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-

C3, Blok X-C4, dan
Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok Blok
X-E2, dan Blok X-E3).

APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

▪ Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan

makam eksisting
2. Pengembangan makam

berdasarkan kebutuhan
masyarakat

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2,

Blok X-A3, dan Blok X-
A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-C3

dan Blok X-C5);
▪ Sub UP X-D (Blok X-D1

dan Blok X-D3); dan
▪ Sub UP X-E (Blok X-E1,

Blok X-E2, dan Blok X-
E3).

APBD Kota 

Surabaya 

▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

II. Zona Budi daya

Zona Perumahan (R) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

Pengembangan perumahan 

kepadatan tinggi 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1,

Blok X-A2, Blok X-A3,
dan Blok X-A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-C2
dan Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1,
Blok X-E2, dan Blok X-
E3).

APBD Kota 

Surabaya dan 
Swasta 

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Peningkatan kualitas 
hunian permukiman  

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Masyarakat

Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

Pemberian buffer/jalur 
hijau antara zona 
perumahan dan zona 
industri 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka
Hijau

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

Pengembangan perumahan 
kepadatan sedang 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1,
Blok X-A2, Blok X-A3,
dan Blok X-A4);

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-

C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan

Blok X-C5); dan
▪ Sub UP X-D (Blok X-

D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3).

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta

▪ Masyarakat

Penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung 
perumahan pada 
perumahan baru 

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

Pengembangan perumahan 
kepadatan rendah 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1,
Blok X-A2, Blok X-A3,
dan Blok X-A4); dan

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2).

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Swasta

▪ Masyarakat

Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan pada 
perumahan baru 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 
▪ Swasta
▪ Masyarakat

Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

Zona Perdagangan dan 
Jasa 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP (K-5) 

Pengembangan 

perdagangan dan jasa skala 

regional/kota/UP yang 
terpadu dengan zona 
perkatoran  

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1,

Blok X-A2, Blok X-A3,

dan Blok X-A4);
▪ Sub UP X-B (Blok X-B1

dan Blok X-B2);
▪ Sub UP X-C (Blok X-

C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan
Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1,
Blok X-E2, dan Blok X-
E3).

APBD Kota 

Surabaya dan 

swasta  

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

Pengendalian 
perkembangan perdagangan 
dan jasa disekitar jalan 
utama 

▪ Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Perdagangan

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal dan Lingkumgan (K-6) 

Penataan dan 
pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa skala 
lokal/lingkungan  

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2,
Blok X-A3, dan Blok X-
A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-
B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4), dan

Blok X-C5;
▪ Sub UP X-D (Blok X-

D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1
dan Blok X-E2)

APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta  

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

Perbaikan pasar rakyat Di Seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

PD Pasar 
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

Pembangunan sentra PKL 
yang diprioritaskan pada 
lahan milik Pemerintah 

Daerah 

Di Seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 

Ruang 
▪ Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro
▪ Dinas Pengendalian

Bangunan dan Tanah
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan

Zona Perkantoran Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Perbaikan dan pemeliharaan 
kualitas Kantor Pemerintah 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2
dan Blok X-A3);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan
Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-D1
dan Blok X-D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1,
Blok X-E2, dan Blok X-
E3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Bagian Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

▪ Bagian Administrasi
Pembangunan

Zona Sarana Pelayanan 
Umum 

Sub Zona  SPU Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan sarana 

pelayanan umum 
pendidikan 

a. pendidikan tinggi
meliputi:

1. Sub UP X-A (Blok X-
A3 dan Blok X-A4);
dan

2. Sub UP X-C (Blok X-
C4).

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang,  
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

b. pendidikan selain
pendidikan tinggi

meliputi:
1. Sub UP X-A (Blok X-

A1, Blok X-A2, Blok
X-A3, dan Blok X-
A4);

2. Sub UP X-B (Blok X-
B2);

3. Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok
X-C3, Blok X-C4,
dan Blok X-C5);

4. Sub UP X-D (Blok X-
D1 dan Blok X-D3);
dan

5. Sub UP X-E (Blok X-
E1 dan Blok X-E2).

▪ Dinas Pendidikan 
dan,

▪ Swasta

Sub Zona SPU Transportasi (SPU-2) 

Pengembangan terminal 
Lakarsantri tipe B 

Sub UP X-C (Blok X-C1) APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perhubungan
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan

Sub Zona SPU Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan 

Pemeliharaan sarana 

pelayanan umum Kesehatan 

a. rumah sakit berada di

Sub UP X-B (Blok X-B1

dan Blok X-B2).

b. pusat pelayanan
kesehatan lainnya
selain rumah sakit
meliputi:
1. Sub UP X-C (Blok X-

C2, Blok X-C4, dan
Blok X-C5);

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kesehatan
▪ Swasta
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2. Sub UP X-D (Blok X-
D3); dan

3. Sub UP X-E (Blok X-

E1).

Sub Zona SPU Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan fasilitas 
olahraga 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2
dan Blok X-A3);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C3, dan
Blok X-C4); dan

▪ Sub UP X-D (Blok X-D1
dan Blok X-D3)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga

▪ Masyarakat

Sub Zona SPU Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan fasilitas sosial 
budaya 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A3
dan Blok X-A4);

▪ Sub UP X-B (Blok X-
B1);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C2, Blok X-C3, Blok X-
C4, dan Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-
E2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata

▪ Dinas Sosial

Sub Zona  SPU Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan fasilitas 

peribadatan 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A2
dan Blok X-A3);

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1
dan Blok X-B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan
Blok X-C5);

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
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▪ Sub UP X-D (Blok X-D1 
dan Blok X-D3); dan 

▪ Sub UP X-E (Blok X-

E2). 

▪ Bagian Administrasi 
Pembangunan 

            

Sub Zona SPU Lainnya (SPU-7)           

Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada zona 
budidaya sesuai kebutuhan 

▪ Sub UP X-A (Blok X-A1, 
Blok X-A2, Blok X-A3, 
dan Blok X-A4); 

▪ Sub UP X-B (Blok X-B1 
dan Blok X-B2); 

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C1, Blok X-C2, Blok X-
C3, Blok X-C4, dan 
Blok X-C5); 

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan 
Blok X-D3); dan 

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1, 
Blok X-E2 dan Blok X-
E3). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

▪ Bagian Administrasi 
Pembangunan 
 

Zona Industri (I) Sub Zona  Aneka Industri (I-4)           

▪ Pengembangan aneka 
industri (I-4) berupa 
industri dan 
pergudangan Karang 

Pilang pada lokasi sesuai 

peruntukan yaitu di 
Jalan Mastrip  

▪ Pengembangan fungsi 
RTH sebagai buffer zone 
industry 

▪ Penyediaan fasilitas 
industri bersama bagi 
industri-industri yang 
terletak berdekatan 

▪ Sub UP X-C (Blok X-
C5); 

▪ Sub UP X-D (Blok X-D1 
dan Blok X-D3); dan 

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1, 

Blok X-E2, dan Blok X-
E3). 

        

APBD Kota 
Surabaya dan 

Swasta 

▪ Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Swasta 
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Zona Peruntukan Khusus 
(KH) 

Sub Zona  Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 

Penetapan dan pemantapan 
kawasan khusus militer 

▪ Sub UP X-B (Blok X-
B2);

▪ Sub UP X-C (Blok X-

C5);
▪ Sub UP X-D (Blok X-

D1); dan
▪ Sub UP X-E )Blok X-

E2).

APBD Kota 
Surabaya, 

APBN 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata
Ruang;

▪ K/L Berwenang

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

▪ Mengalokasikan batasan
fisik berupa RTH bagi
penggunaan lahan di
sekitar kawasan instalasi
yang merupakan
kawasan permukiman.

▪ Memberikan radius
aman bagi kegiatan
instalasi

▪ Sub UP X-A (Blok X-
A2);

▪ Sub UP X-B (Blok X-
B1);

▪ Sub UP X-C (Blok X-C3
dan Blok X-C5);

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D3); dan

▪ Sub UP X-E (Blok X-E1
dan Blok X-E3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka 
Hijau 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

Rencana Jaringan Prasarana 

I. Jaringan Pergerakan

Sistem Jaringan Jalan Peningkatan mutu 

perkerasan jalan 

Jalan tol, arteri sekunder, 

kolektor primer, kolektor 
sekunder, lokal sekunder, 
dan lingkungan 

APBN, APBD 

Provinsi, APBD 
Kota 

Surabaya, dan 
swasta 

▪ BPJN

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perhubungan
dan

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan.

Peningkatan kapasitas jalan Ruas Jalan tol, arteri 
sekunder, kolektor 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 

▪ BPJ
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primer, kolektor 
sekunder, lokal sekunder, 
dan lingkungan yang 

belum sesuai dengan 
ROW rencana 

Kota 
Surabaya, dan 

swasta 

▪ Dinas Perhubungan,
dan

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan.

Pengembangan jalan baru ▪ Jalan Koridor Baru
Menanggal – Balas
Klumprik

▪ Jalan Lingkar Dalam
Barat

▪ Jalan Lingkar Luar
Barat

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 

Kota 
Surabaya, dan 

swasta 

▪ BPJN
▪ Badan Perencanaan

Pembangunan
▪ Dinas Perhubungan
▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

Sistem Jaringan Pejalan 
Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan pengembangan 
jalur pejalan kaki prioritas  

▪ Jalan Lingkar Dalam
Barat;

▪ Jalan Lingkar Luar
Barat;

▪ Jalan Mastrip;
▪ Jalan Raya  Menganti;
▪ Jalan Raya

Bangkingan;
▪ Jalan Balas Klumprik –

Jalan Sumur Welut;
▪ Jalan Koridor Baru

Menanggal – Balas
Klumprik

▪ Jalan Citra Raya

Unesa.

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 
Kota Surabaya 

▪ BPJN
▪ Kementerian PUPR
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ Dinas Perhubungan

Sistem pelayanan 
Angkutan Umum 

pengembangan dan 
penetapan rute angkutan 
umum berupa jalur feeder 

▪ rute Manukan -
Lakarsantri;

▪ rute Manukan -
Bangkingan; dan

▪ rute Dukuh Menanggal
- Bangkingan.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas PU Binamarga
dan Pematusan,

▪ Dinas Perhubungan
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pengembangan dan 
penetapan rute angkutan 
umum berupa jalur trunk 

▪ rute Lakarsantri -
Taman Bungkul;

▪ rute Warugunung -

Terminal Intermoda
Joyoboyo; dan

▪ rute Tambak Oso
Wilangon - Lakarsantri.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas PU Binamarga
dan Pematusan,

▪ Dinas Perhubungan

Sistem Jaringan 
Perkeretaapian 

Pembangunan jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar 
– HR Muhammad –
Joyoboyo – Wonokromo –
Ngagel – Gubeng –
Dharmahusada – UNAIR C
– Kertajaya Indah – ITS -
Mulyosari – Kejawan

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perhubungan 

Pengembangan Prasarana 

Transportasi 
Pengembangan stasiun AMC Jalan Lingkar Dalam 

Barat dan Jalan Citra 
Raya Unesa 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 

Kota 
Surabaya, 

Swasta 

Dinas Perhubungan 

Pengmbangan terminal 
Lakarsantri tipe B 

Sub UP X-C Blok X-C1 

Pengembangan parkir off 
street berupa parkir 
halaman yaitu pada fungsi 
perdagangan jasa, 

perkantoran, industri dan 
fasiliitas umum  

Seluruh UP APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta dan 
swadaya 

masyarakat 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perhubungan

Pengembangan parkir off 
street berupa parkir gedung 

Jalan Lingkar Dalam 
Barat dan Jalan Lingkar 
Luar Barat 

APBN, APBD 
Provinsi, APBD 

Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas Perhubungan



 
 

-37 - 

Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

Pembatasan parkir on street 

dan meningkatkan tarif 
parkir yang tinggi pada 
jalan utama dengan 
intensitas tinggi 

Jalan Mastrip, Jalan 
Lingkar Barat Dalam, 
Jalan tembusan HR. 

Muhammad-Jalan 
Wiyung, Jalan Balas 

Klumprik-Sumur Welut, 
Jalan Lingkar Luar Barat 
 

        APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta dan 

swadaya 
masyarakat 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Perhubungan 

Revitalisasi berupa 
perbaikan dan 
pengoptimalan fungsi halte 
di Jalan Mastrip  

Jalan Mastrip         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Perhubungan 

Pembangunan halte-halte 
pada jalan utama, halte 
untuk mendukung AMC, 
halte trunk dan feeder 

Jalan Lingkar Dalam 
Barat, Jalan Raya 
Menganti dan Jalan Balas 
Klumprik-Jalan Sumur 
Welut 

        APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Perhubungan 

Jaringan Energi dan 
Kelistrikan 

Pengembangan jaringan  
energi berupa gas bumi : 

- Pengembangan jaringan 
perpipaan yang telah 
terbangun 

- Pengembangan jaringan 
perpipaan baru 

▪ Jaringan perpipaan 
yang telah terbangun : 
- Jalan Raya Mastrip; 
- Rencana Jalan 

Lingkar Dalam Barat 
- Rencana Jalan 

Lingkar Luar Barat 
- Perumahan 

Gunungsari Indah 
▪ jaringan perpipaan 

baru diseluruh wilayah 
UP yang 
pengembangannya 
diarahkan mengikuti 
koridor jalan 
 

        PGN ▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang; 

▪ PT PGN 

Pengawasan dan 
pengamanan terhadap 
penggunaan lahan dan 
kegiatan sepanjang jalur 

▪ Sub UP X-A, (Blok X-
A4) 

▪ Sub UP X-C, (Blok X-
C1 dan Blok X-C2) 

        APBD ▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
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SUTT/SUTET dan sekitar 
tower 

▪ Sub UP X-D (Blok X-
D1, Blok X-D2, dan
Blok X-D3)

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Satuan Polisi

Pamong Praja

Pengembangan Jaringan 
distribusi sekunder berupa 
saluran udara tegangan 
menengah (SUTM) dan 
saluran udara tegangan 
rendah (SUTR) 

Di seluruh UP X Wiyung APBD ▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang;

▪ PLN

Pengembangan lampu 
penerangan jalan bagi 
daerah yang belum terlayani 

Di seluruh UP X Wiyung APBD ▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang;

▪ PLN

Jaringan Telekomunikasi Penataan lokasi menara 
telekomunikasi 

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

▪ Swasta

Jaringan Air Minum Pengembangan dan 
peningkatan cakupan 

pelayanan air minum 
perpipaan  

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

PDAM 

Mengintegrasikan jaringan 
air minum dengan jaringan 

hidran kebakaran 

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

PDAM 
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Jaringan Drainase Pengembangan dan 
revitalitasai jaringan 
drainase primer melalui 

pemeliharaan dan 
pengawasan pada tiap 

saluran drainase secara 
rutin dari penumpukan 
sedimen dan sampah 

Saluran Kali Makmur / 
Kedurus 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Peningkatan saluran tepi 
Kali Kedurus (Side Drain 
Kiri dan Side Drain Kanan) 
yang menampung air dari 
catchment area Kedurus 
sebelum dialirkan menuju 
bozem Kedurus 

Saluran Kedurus APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan dan 
revitalitasai jaringan 
drainase sekunder melalui 
pemeliharaan dan 
pengawasan pada tiap 
saluran drainase secara 
rutin dari penumpukan 
sedimen dan sampah 

▪ Saluran Jajar Tunggal;
▪ Saluran Raya

Menganti;
▪ Saluran Kedurus

Tengah Indah;
▪ Saluran Kramat;
▪ Saluran Bukit Golf

Graha Family;
▪ Saluran Wiyung;

▪ Saluran Babatan
Indah;

▪ Saluran Babatan;
▪ Saluran Babatan

Mukti;
▪ Saluran Lidah

Harapan;
▪ Saluran Lidah Wetan;
▪ Saluran Lidah Kulon;

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Pematusan 
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▪ Saluran Raya
Pakuwon;

▪ Saluran Pakuwon;

▪ Saluran Perum Lidah
Kulon;

▪ Saluran Bangkingan;
▪ Saluran Pondok

Manggala;
▪ Saluran Pondok

Maritim;
▪ Saluran Kebraon

Manis Barat;
▪ Saluran Kebraon

Manis Selatan;
▪ Saluran Kebraon

Utara;
▪ Saluran Kebraon

Selatan;
▪ Saluran Kemlaten

Baru;
▪ Saluran Kemlaten;
▪ Saluran Pesapen;
▪ Saluran Sumur Welut
▪ Saluran Pondok

Maritim Indah Barat;
▪ Saluran Tambak

WatuTimur;
▪ Saluran Tambak Watu

Tengah;
▪ Saluran Tambak Watu

Barat;
▪ Saluran Balas

Klumprik Utara;
▪ Saluran Lakarsantri 1;
▪ Saluran Lakarsantri;
▪ Saluran Jalan Raya

Lakarsantri;
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▪ Saluran Pondok
Maritim;

▪ Saluran Kebraon

Tengah 1;
▪ Saluran Griyo Kebraon

1;
▪ Saluran Bogangin

Komplek;
▪ Saluran Banjar Melati

Tengah;
▪ Saluran Banjar Melati;
▪ Saluran Pondok

Maritim Indah; dan
▪ Saluran Jalan Raya

Menganti.

Optimalisasi fungsi bozem 
yang ada terutama Bozem 
Kedurus/Kali Mamur 
sebagai penampung air 
hujan dan pengendali 
banjir 

Bozem Kedurus APBD Kota 
Surabaya, 

swasta, dan 
swadaya 

masyarakat 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan rumah 
pompa 

Bozem Kedurus pada Sub 
UP X-D (Blok X-D3). 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Penyediaan bozem bagi 

setiap pengembang 
perumahan 

Di seluruh UP X Wiyung Pengembang 

perumahan 

Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan bozem 
dengan mempertahankan 
bozem eksisting dan 
mengembangkan bozem 

▪ Bozem Laguna Golf
Citraland pada Sub UP
X-A (Blok X-A2);

▪ Bozem Citraland pada

Sub UP X-A (Blok X-
A2 dan Blok X-A3);

APBD Kota 
Surabaya, 

swasta, dan 
swadaya 

masyarakat 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 
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baru untuk pengendali 
banjir 

▪ Bozem Puri Lidah 
Kulon pada Sub UP X-
A (Blok X-A3); 

▪ Bozem Sepat pada Sub 
UP X-A (Blok X-A3); 

▪ Bozem Unesa pada 
Sub UP X-A (Blok X-
A4); 

▪ Bozem Kedurus pada 
Sub UP X-C (Blok X-
C5 dan Sub UP X-D 
Blok X-D3); 

▪ Bozem Royal 
Residence pada Sub 
UP X-D (Blok X-D1); 

▪ Bozem Sumur Welut 
pada Sub UP X-E 
(Blok X-E1 dan Blok 
X-E2); dan 

▪ Bozem Komplek Bumi 
Marinir di Sub UP X-E 
(Blok X-E2). 
 

Pengembangan jaringan 
drainase tersier berupa 
revitalisasi dan 

pembangunan jaringan 
drainase menuju ke 

jaringan drainase sekunder 
dan drainase primer 

 

Di seluruh UP X Wiyung         APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Jaringan Air Limbah Pengembangan sistem 
limbah domestik dan 
limbah sejenis domestik 
melalui pengelolaan grey 

water dan black water 

Di seluruh UP X Wiyung         APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
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1 2 3 4 5 

Mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja IPAL 
domestik yang telah ada di 

kawasan permukiman, 
rumah susun, rumah sakit,  

puskesmas, dan 
perkantoran 

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

Karya dan Tata 
Ruang 

Pengembangan IPAL di 
Kawasan Industri 

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup;

▪ Swasta

Prasarana Lainnya 
(Jaringan Persampahan) 

Peningkatan pelayanan 
persampahan baik untuk 
sistem pengangkutan 
maupun pengelolaan 
dengan mengembangkan 
konsep bank sampah  

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Peningkatan penyediaan 
sarana dan prasarana 
pengangkutan berupa TPS 
3R 

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Program pengolahan 
sampah dengan sistem 
komposting atau 

pengomposan dengan cara 
memisahkan sampah 

organik dan anorganik  

Di seluruh UP X Wiyung APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Prasarana Lainnya 
(Jaringan Evakuasi 
Bencana) 

Penyediaan jaringan 
evakuasi  

Jaringan Evakuasi: 
▪ Jalan Raya Karang

Klumprik
▪ Jalan Pondok 

Maritim
▪ Jalan Ksatria

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

▪ Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Pematusan
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Jalan Balas Klumprik
▪ Jalan Kebraon II

Pembangunan sumur 
kebakaran 

▪ Jalan Kebraon V;
▪ Jalan Pondok 

Maritim;

▪ Jalan Kebraon II;
▪ Jalan Raya Menganti;
▪ Jalan Kedurus;
▪ Jalan Mastrip Waru

Gunung IX;
▪ Jalan Ksatria No. 10;
▪ Jalan Mastrip 

Kedurus No. 34;
▪ Jalan Mastrip Waru

Gunung;
▪ Jalan Jeruk;
▪ Jalan Raya 

Lakarsantri;
▪ Jalan Bangkingan;
▪ Jalan Wisma Lidah

Kulon;
▪ Jalan Raya Sumur

Welut No. 2;
▪ Jalan Lidah Wetan;
▪ Jalan Wiyung UPTD

IV;

▪ Jalan Wiyung;
▪ Jalan Babatan 

Wiyung;
▪ Jalan Raya Menganti

Babatan;
▪ Jalan Raya Babatan

Mukti;
▪ Jalan Raya 

Balasklumprik No. 
99;

▪ Jalan Jajar Tunggal
Timur; dan

APBD Kota 
Surabaya 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Balai RW I Waru 
Gunung 

Penetapan lokasi evakuasi 
bencana berupa lapangan, 
kantor pemerintah dan 

sarana pelayanan umum 
kecuali SPU pendidikan 

Di seluruh UP X Wiyung         APBD Kota 
Surabaya 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Sub Unit Pengembangan 
yang Diprioritaskan 

            

Pengembangan Fungsi Sub 
UP Prioritas 

Mempertahankan bozem 
untuk mendukung fungsi 
perlindungan 

Sub UP X-A (Blok X-A4)         APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan RTH 

▪ Pengembangan taman 
untuk ruang publik; dan 

▪ pengembangan jalur hijau 
 

Sub UP X-A (Blok X-A4)         APBD Kota 
Surabaya dan 

swasta 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

pengembangan perumahan 

▪ pengembangan 
perumahan kepadatan 
sedang dan rendah; 

▪ peningkatan kualitas 
perumahan eksisting; 

▪ penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung 
perumahan; dan 

▪ penataan sistem jaringan 
pendukung perumahan 
 

Sub UP X-A (Blok X-A4)         

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta 

 

Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa skala 
regional, meliputi: 

Sub UP X-A (Blok X-A4)         
APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perdagangan 
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 



-46 -

Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ pengembangan kawasan
perdagangan jasa yang
terpadu dengan

kawasan perkantoran
dan fungsi lainnya

dengan skala pelayanan
regional;

▪ pengaturan intensitas
bangunan dan tata
bangunan; dan

▪ pengembangan fasilitas
pendukung.

Karya dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta

Penataan  sarana pelayanan 
umum SPU pendidikan 
skala nasional: 

▪ Penyediaan sarana dan

prasarana pendukung
SPU pendidikan seperti
jaringan pejalan kaki,
jaringan jalan yang
terintegrasi dengan
angkutan umum; dan

▪ penataan intensitas
bangunan dan tata
bangunan.

Sub UP X-A (Blok X-A4) APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perumahan 
Rakyat Dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

Penataan koridor Jalan 
Lingkar Dalam Barat dan 
Jalan Lingkar Luar sebagai 
jalur utama meliputi: 

▪ Penataan intensitas
bangunan di koridor

Sub UP X-A (Blok X-A4) APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata 
Ruang  

▪ Dinas Perhubungan
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan 

Ruang Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 
Tahap 1 

2019-2023 
Tahap 2 

2024-2028 
Tahap 3 

2029-2033 
Tahap 4 

2034-2038 

1 2 3 4 5 

Jalan Lingkar Dalam 
Barat dan Jalan Lingkar 
Luar; 

▪ pengembangan jalur dan
sistem transportasi AMC

beserta fasilitas
penunjangnya yang
terintegrasi dengan
sistem transportasi kota
lainnya; dan

▪ pengembangan jalur
pejalan kaki prioritas.

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN XI.1.Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP XI Tambak Oso Wilangon 

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XI.2 Rencana Pola Ruang UP XI Tambak Oso Wilangon 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XI.3 Rencana Jaringan Prasarana UP XI Tambak Oso Wilangon 
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XI.4. Sistem Jaringan Jalan UP XI Tambak Oso Wilangon 

NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru Jalan Lingkar Luar Barat 55 

Jalan Lingkar Dalam Barat (JLDB) 55 

Jalan penghubung JLLB – Teluk Lamong 

(Fly over dari dan menuju Teluk Lamong) 

40 

2 Jalan TOL 
Jalan TOL Surabaya-Gresik 25 sampai 33 

Jalan TOL Surabaya-Gempol 25 sampai 30 

3 Jalan Arteri Primer Jalan Gresik/Kalianak 60 

4 Jalan Arteri Sekunder 

Jalan Margomulyo 80 

Jalan Dupak Rukun 40 

Jalan Terminal Teluk Lamong 40 

Jalan Raya Sememi 40 

Jalan Moroseneng 40 

Jalan Raya Klakah Rejo 40 

Jalan Raya Kandangan 40 

Jalan Raya Banjarsugihan 40 

Jalan Raya Manukan Kulon 40 

Jalan Raya Manukan Wetan 40 

Jalan Raya Bibis 40 

Jalan Raya Balongsari 40 

Jalan Raya Tandes Lor 40 

Jalan Akses Geloran Bung Tomo 25 dan 40 

Jalan Akses Pelindo 40 

Exit Entri Tol Romokalisari 30 

5 
Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan Tanjungsari 40 

Jalan Dupak Rukun 20 

Jalan Raya Klakah Rejo 20 

Jalan Kendung 20 

Jalan Jawar 20 

Jalan Romokalisari 20 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Raya Darmo Indah Timur 15 

Jalan Tambak Mayor Utara 15 

Jalan Alas Malang 20 

Jalan Tambak Mayor 15 

Jalan Raya Darmo Indah 20 

Jalan Tengger Raya 15 

Jalan Kuwukan 10 

Jalan Graha Citra Benowo I 15 

Jalan Raya Tengger Kandangan 20 

Jalan Kyai Amir 20 

Jalan Manukan Tama 15 dan 24 

Jalan Grand Pakuwon 30 

Jalan Gadel Sari Madya 25 

Jalan Gadel Sari Tama 25 

Jalan Puncak Permai III Gracia 16 

Jalan Gadel Tengah 25 

Jalan Gadel Timur 25 

Jalan Simpang Darmo Permai Utara II 15 dan 20 

Jalan Raya Darmo Harapan 24 

6 Jalan Lokal Sekunder 

Jalan Asemrowo 8 

Jalan Balongsari Tama Tengah 12 

Jalan Candi Kuwukan Baru 12 

Jalan Darmo Indah Sari I 10 

Jalan Graha Citra Utama Benowo 10 7 

Jalan Jugrug Rejosari 6 dan 12 

Jalan Manukan Dalam 12 

Jalan Bukit Tengger 12 

Jalan Raya Darmo Indah Barat 15 

Jalan Darmo Indah Selatan 10 

Jalan Tambak Asri 6 
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NO 
SISTEM JARINGAN 

JALAN 
NAMA JALAN EKSISTING 

NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Tengger Raya 15 

Jalan Wonorejo 20 dan 25 

Jalan Akses Geloran Bung Tomo 40 

Jalan Sendang Buluh 10 

Jalan Kendung Bukit Palma 20 

▪ Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi eksisting

dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.
▪ Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada kegiatan

teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XI.5. Rencana penetapan Sub UP Yang Diprioritaskan Penanganannya 

ttd



- 19 - 

LAMPIRAN XI.6. Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program UP XI Tambak Oso Wilangon 

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP XI TAMBAK 

OSO WILANGON 

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

1. Perwujudan Zona Lindung

▪ Pengembangan kawasan lindung bawahan berupa hutan kota

sebagai penyeimbang kawasan dan difungsikan sebagai RTH

▪ Penataan dan optimalisasi kawasan lindung bawahan berupa

waduk/bozem yang dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi

▪ Penetapan kawasan lindung setempat berupa sempadan pantai

dengan pengembangan waterfront city

▪ Penetapan kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai

dengan pengembangan RTH dan kegiatan wisata

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan

waduk/bozem dengan pengembangan ruang terbuka hijau

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan

SUTT/SUTET dan sempadan rel kereta api dengan

pengembangan berupa jalur hijau

▪ Pengembangan dan pengoptimalan RTH berupa taman dan

lapangan, jalur hijau jalan dan makam

▪ Pengembangan RTH publik di zona perumahan sebesar 7% dan

zona industri sebesar 10%

2. Perwujudan Zona Budidaya

▪ Pengembangan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang

dan kepadatan rendah

▪ Peningkatan kualitas hunian permukiman

▪ Pengembangan alternatif  hunian vertikal bagi pekerja industri

seperti Rusunawa

▪ Penataan perumahan informal di sempadan sungai dan

sempadan rel kereta api

▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan pada

perumahan baru

▪ Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP

yang terpadu dengan zona perkantoran

▪ Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

skala lokal/lingkungan

▪ Perbaikan dan pemeliharaan kualitas Kantor Pemerintah

▪ Penyediaan dan Pemeliharaan sarana pelayanan umum

pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana

pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga,

sarana pelayanan umum sosial budaya, sarana pelayanan

umum peribadatan dan sarana pelayanan umum kesehatan

▪ Pengembangan sarana pelayanan umum lainnya pada kawasan

perumahan baru sesuai kebutuhan

▪ Pengembangan zona industri berupa sub zona aneka industri

▪ Penyediaan fasilitas industri bersama bagi industri-industri

yang terletak berdekatan
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▪ Penetapan dan pemantapan zona peruntukan khusus berupa

kawasan khusus militer dan kawasan khusus pelabuhan Teluk

Lamong

▪ Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan

lahan di sekitar zona peruntukan khusus (Intalasi utilitas)

B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Jaringan Pergerakan

▪ Peningkatan mutu perkerasan  jalan tol, arteri primer, arteri

sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan.

▪ Peningkatan kapasitas ruas jalan tol, arteri primer, arteri

sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan

yang belum sesuai dengan ROW rencana

▪ Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan jalur

pejalan kaki prioritas

▪ pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa

jalur feeder

▪ pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa

jalur trunk

▪ mengembangkan jaringan kereta api antar kota berupa

pembangunan jalur ganda

▪ Optimalisasi Jalur kereta api yang sudah ada berupa Jalur

utara

▪ mengembangkan angkutan  kereta  api  baik  penumpang  dan

barang yang terintegrasi dengan moda lain di Pelabuhan  Teluk

Lamong

▪ Pengembangan terminal tipe A

▪ Pengembangan terminal tipe C

▪ Pengembangan parkir off street berupa parkir halaman yaitu

pada fungsi perdagangan jasa, perkantoran, industri dan

fasiliitas umum

2. Jaringan Energi dan Kelistrikan

▪ Pengembangan jaringan distribusi gas

▪ Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan lahan dan

kegiatan sepanjang jalur SUTT/SUTET dan sekitar tower

▪ Pengembangan Jaringan distribusi sekunder berupa saluran

udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan

rendah (SUTR)

▪ Pengembangan Gardu Induk

▪ Pengembangan lampu penerangan jalan bagi daerah yang belum

terlayani

3. Jaringan Telekomunikasi

Penataan lokasi menara telekomunikasi 

4. Jaringan air minum

▪ penyediaan air minum yang mencakup sistem jaringan

perpipaan yang menjangkau seluruh UP

▪ Pembangunan sarana pendukung air minum

5. Jaringan Drainase

▪ Pengembangan dan revitalitasai jaringan drainase primer dan

jaringan drainase sekudner melalui pemeliharaan dan
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pengawasan pada tiap saluran drainase secara rutin dari 

penumpukan sedimen dan sampah 

▪ Revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke

jaringan drainase sekunder dan drainase primer

▪ Pengembangan dan pemeliharaan rumah pompa dan pintu air

secara berkala

6. Jaringan Air Limbah

▪ Pengembangan sistem limbah domestik dan limbah sejenis

domestik melalui pengelolaan grey water dan black water

▪ Mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik

yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah

sakit,  puskesmas, dan perkantoran

▪ pengembangan IPLT;

▪ pengembangan IPAL komunal untuk melayani industri.

7. Prasarana Lainnya (Jaringan Persampahan)

▪ Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem

pengangkutan maupun pengelolaan dengan mengembangkan

konsep bank sampah dan komposting

▪ Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan

berupa TPS 3R

8. Prasarana Lainnya (Jaringan Evakuasi Bencana)

▪ Penyediaan jaringan evakuasi pada sekitar kawasan rawan

bencana kebakaran dan genangan

▪ Pembangunan sumur kebakaran

▪ Pengembangan hidran pemadam kebakaran  di tepi jalan atau

berupa tandon air

▪ Penetapan lokasi evakuasi bencana berupa lapangan, kantor

pemerintah dan sarana pelayanan umum kecuali SPU

pendidikan

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA

Perwujudan rencana pada Sub UP yang diprioritaskan di UP XI 

Tambak Oso Wilangon meliputi: 

1. Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri pergudangan

yag terintegrasi degan kawasan konservasi

2. pengembangan fungsi campuran untuk mendukung waterfront

city yang  terintegrasi dengan Pelabuhan Teluk Lamong; dan

3. penataan dan pengembangan perumahan untuk mendukung

industri dan perdagangan jasa

4. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala 

Regional/Kota/UP

5. pengembangan jaringan jalan akses pelabuhan yang terintegrasi

dengan jalan lingkar luar barat dan jalan tol Surabaya – Gresik.

6. pengembangan jaringan rel kereta api untuk mengakomodasi

pergerakan barang dan orang.

7. pengembangan sistem pengendalian banjir
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP XI TAMBAK OSO WILANGON

Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan Ruang 

Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 

Tahap 1 

2019-2023 

Tahap 2 

2024-
2028 

Tahap 3 

2029-
2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Rencana Pola Ruang 

I. Zona Lindung 

Zona Perlindungan 
Bawahannya (PB) 

Sub Zona Hutan Kota (PB-1) 

Penetapan dan pengembangan 
hutan kota sebagai 
penyeimbang kawasan 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1); dan

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C2).

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Sub Zona Waduk/Bozem (PB-2) 

Revitalisasi Bozem yang 
dimanfaatkan untuk 
mendukung fungsi drainase 
dan fungsi lainnya 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A3);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B5 dan Blok XI-B6);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1 dan Blok XI-D4).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

▪ Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Zona Perlindungan 
Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Pantai (PS-1) 

Penetapan dan penataan 
kawasan sempadan pantai yang 
diintegrasikan dengan 
pengembangan waterfront city 

Sub UP XI-A (Blok XI-A1, 
Blok XI-A2, Blok XI-A3, 
dan Blok XI-A4) 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan 
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang,

▪ Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau,
▪ Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan

Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

Penetapan sempadan sungai ▪ Sub UP XI-A Blok XI-
A1; dan

▪ Sub UP XI-C Blok XI-
C1.

APBD Kota 
Surabaya, 

APBD 
Provinsi 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
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Aspek Pengembangan 
Program Pemanfaatan Ruang 

Prioritas 
Lokasi 

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 

Tahap 1 

2019-2023 

Tahap 2 

2024-
2028 

Tahap 3 

2029-
2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Perlindungan sempadan sungai 
melalui pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan inspeksi, 

plengsengan serta penghijauan  

Pematusan 
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Pengairan 
Provinsi

Sub Zona Sempadan  Waduk/Bozem (PS-3) 

Perlindungan kawasan dengan 
pengembangan ruang terbuka 
hijau di sepanjang sempadan 
waduk/bozem 

Sub UP X-B (Blok X-B5) 
APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Optimalisasi dan pengendalian 
kawasan sempadan 
waduk/bozem 

APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4) 

Perlindungan kawasan 
sepanjang sempadan 
SUTT/SUTET 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B5); dan

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Masyarakat
▪ PLN

Pengembangan sempadan 
SUTT/SUTET berupa jalur 
hijau 

APBD Kota 
Surabaya 

Sub Zona Sempadan Kereta Api (PS-5) 

▪ Penetapan dan
pengendalian kawasan
sempadan rel KA

▪ Pengamanan daerah
sempadan rel KA melalui
pembangunan taman dan
RTH pasif.

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1, Blok XI-B5, Blok
XI-B6, Blok XI-B7,
Blok XI-B8, dan Blok
XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, Blok

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ PT. KAI
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2038 

1 2 3 4 5 

XI-C3); dan
▪ sub UP XI-D (Blok XI-

D1, Blok XI-D2, Blok

XI-D3, dan Blok XI-
D6).

Zona Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

Pengembangan dan 
pengoptimalan RTH berupa 
taman dan lapangan  

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1 dan Blok X I-A3);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B2, Blok XI-B3, Blok
XI-B4, Blok XI-B5,
Blok XI-B6, Blok XI-
B7, Blok XI-B8, dan
Blok XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan
Blok XI-C3); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D3, Blok XI-D4,

Blok XI-D5, dan Blok
XI-D6)

APBD Kota 
Surabaya 

dan swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Masyarakat
▪ Swasta

Pengembangan RTH di zona 
perumahan sebesar 7% 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Masyarakat
▪ Swasta

Pengembangan RTH di zona 
industri sebesar 10% 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1, Blok XI-A2, Blok
XI-A3, dan Blok XI-
A4);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-

        APBD Kota 
Surabaya 

dan swadaya 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
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2034-
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1 2 3 4 5 

B1, Blok XI-B2, Blok 
XI-B3, Blok XI-B4,
Blok XI-B5, Blok XI-

B6, Blok XI-B7, Blok
XI-B8, dan Blok XI-
B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan

Blok XI-C3); dan
▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1 dan Blok XI-D3).

Karya dan Tata Ruang 
▪ Swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

Pengembangan dan 
pemeliharaan jalur hijau jalan 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1, Blok XI-A2, Blok
XI-A3, dan Blok XI-
A4);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1, Blok XI-B2, Blok
XI-B3, Blok XI-B5,
Blok XI-B6, Blok XI-
B7, Blok XI-B8, dan
Blok XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan
Blok XI-C3); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1, Blok XI-D2, Blok

XI-D3, Blok XI-D4,
Blok XI-D5, dan Blok
XI-D6).

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Sub Zona Makam (RTH-3) 

1. Mempertahankan makam
eksisting

2. Pengembangan makam
berdasarkan kebutuhan
masyarakat

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1, Blok XI-B2, Blok
XI-B4, Blok XI-B6,
dan Blok XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Perumahan 
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Tahap 4 
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1 2 3 4 5 

C1 dan Blok XI-C2); 
dan 

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D4, Blok XI-D5,
dan Blok XI-D6).

Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Swasta

II. Zona Budi daya

Zona Perumahan (R) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

Pengembangan perumahan 
kepadatan tinggi 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1, Blok XI-A2, Blok
XI-A3, dan Blok XI-
A4);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1, Blok XI-B2, Blok
XI-B4, Blok XI-B6,
Blok XI-B8, dan Blok
XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C2 dan Blok XI-C3);
dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D3, Blok XI-D4,
Blok XI-D5, dan Blok
XI-D6).

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Peningkatan kualitas hunian 
permukiman  

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang
▪ Masyarakat

Pembuatan akses antar 
kawasan dan fasilitas 
perumahan 

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

▪ Penanganan perumahan yang
dekat industri dengan

pemberian bufferzone antara
zona industri dan
permukiman.

▪ Pengembangan alternatif
hunian vertikal bagi pekerja
industri seperti Rusunawa

Sub UP XI-A, Sub UP XI-
B, Sub UP XI-D 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Penataan perumahan informal 
di sempadan sungai dan 
sempadan rel kereta api 

Sub UP XI-A, Sub UP XI-
B, Sub UP XI-C 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
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Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Karya dan Tata Ruang 
▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

dan Pematusan

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

Pengembangan perumahan 
kepadatan sedang 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1 dan Blok XI-B5);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan
Blok XI-C3); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D4, Blok XI-D5,
dan Blok XI-D6).

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
perumahan pada perumahan 
baru 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

Pengembangan perumahan 
kepadatan rendah 

Sub UP XI-D (Blok XI-D1 
dan Blok XI-D6). 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 

perumahan pada perumahan 
baru 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Swasta
▪ Masyarakat

Zona Perdagangan dan 
Jasa 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP (K-5) 

Pengembangan perdagangan  
dan jasa skala 
regional/kota/UP yang terpadu 
dengan zona perkantoran  

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1, Blok XI-A2   dan
Blok XI-A3);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B5, Blok XI-B6, Blok

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Perdagangan
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1 2 3 4 5 

XI-B8 dan Blok XI-
B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-

C1, Blok XI-C2 dan
Blok XI-C3); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D3, Blok XI-D4,

Blok XI-D5, dan Blok
XI-D6).

▪ Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

▪ Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang

▪ Dinas Perdagangan

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal dan Lingkungan (K-6) 

Penataan dan pengembangan 
kawasan perdagangan dan jasa 
skala lokal/lingkungan  

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A2 dan Blok XI-A3);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B4, Blok XI-B5, dan
Blok XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C2 dan Blok XI-
C3);dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D4, Blok XI-D5,
dan Blok XI-D6)

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Perdagangan
▪ Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Zona Perkantoran Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Perbaikan dan pemeliharaan 
kualitas Kantor Pemerintah 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A2);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B3 dan Blok XI-B9);
dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D5, dan Blok XI-
D6).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Badan Perencanaan
Pembangunan

▪ Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah

▪ Bagian Administrasi 
Pembangunan
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1 2 3 4 5 

Zona Sarana Pelayanan 
Umum 

Sub Zona SPU Pendidikan (SPU-1) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 

pendidikan 

a. pendidikan tinggi
berada di Sub UP XI-D

(Blok XI-D5);
b. pendidikan selain dari

pendidikan tinggi
meliputi:
1. Sub UP XI-A (Blok

XI-A1 dan Blok XI-
A2);

2. Sub UP XI-B (Blok
XI-B6, Blok XI-B8,
dan Blok XI-B9);

3. Sub UP XI-C (Blok
XI-C2); dan

4. Sub UP XI-D (Blok
XI-D1, Blok XI-D2,
Blok XI-D3, Blok
XI-D4, Blok XI-D5,
dan Blok XI-D6).

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang,

▪ Dinas Pendidikan dan,
▪ Swasta

Sub Zona SPU Transportasi (SPU-2) 

Penambahan dan peningkatan 
kualitas fasilitas serta 
pelayanan terminal  

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D5).

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perhubungan 

Penambahan dan peningkatan 
kualitas fasilitas serta 

pelayanan stasiun 

Sub UP XI-D (Blok XI-
D3) 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Perhubungan 

Sub Zona SPU Kesehatan (SPU-3) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
sarana pelayanan umum 
kesehatan 

a. rumah sakit berada di
Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, dan
Blok XI-D5); dan

b. pelayanan kesehatan
lainnya selain rumah

sakit meliputi:

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan

▪ Dinas Kesehatan
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1. Sub UP XI-B (Blok 
XI-B9); dan 

2. Sub UP XI-D (Blok 

XI-D1, Blok XI-D2 
dan Blok XI-D5). 

 
 

▪ Swasta 

Sub Zona SPU Olahraga (SPU-4) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas olahraga 

Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D4 dan Blok 
XI-D5) 

        

APBD Kota 
Surabaya 

 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang  

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga  

▪ Masyarakat 
 

Sub Zona SPU Sosial Budaya (SPU-5) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas sosial budaya 

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B9);  

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C2); dan 

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok 
XI-D4, Blok XI-D5, 
dan Blok XI-D6). 

        

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang  

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan  

▪ Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

▪ Dinas Sosial 

Sub Zona SPU Peribadatan (SPU-6) 

Penyediaan dan Pemeliharaan 
fasilitas peribadatan 

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A3 dan Blok XI-A4); 

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B2, Blok XI-B4, Blok 
XI-B6, Blok XI-B8, 
dan Blok XI-B9);  

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-

        

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan Tanah  

▪ Bagian Administrasi 
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C2); dan 
▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1, Blok XI-D2, Blok

XI-D3, Blok XI-D4,
Blok XI-D5, dan Blok
XI-D6).

Pembangunan 

Sub Zona SPU Lainnya (SPU-7) 

Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada zona 
budidaya sesuai kebutuhan 

▪ Sub UP XI-A( Blok XI-
A1, Blok XI-A2, dan
Blok XI-A3);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B2, Blok XI-B4, Blok
XI-B5, Blok XI-B6,
Blok XI-B7 dan Blok
XI-B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan
Blok XI-C3); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok XI-
D1, Blok XI-D2, Blok
XI-D3, Blok XI-D4,
dan Blok XI-D5).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan

▪ Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

▪ Bagian Administrasi 
Pembangunan 

Zona Industri (I) Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

▪ Pengembangan aneka
industri (I-4) berupa industri
dan pergudangan

▪ Pengembangan fungsi RTH

sebagai buffer zone industri
▪ Penyediaan fasilitas industri

bersama bagi industri-
industri yang terletak
berdekatan

▪ Sub UP XI-A (Blok XI-
A1, Blok XI-A2, Blok
XI-A3, dan Blok XI-
A4);

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B1, Blok XI-B2, Blok
XI-B3, Blok XI-B4,
Blok XI-B5, Blok XI-
B6, Blok XI-B7, Blok
XI-B8, dan Blok XI-
B9);

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1, Blok XI-C2, dan

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Badan Perencanaan 
Pembangunan 

▪ Swasta
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Blok XI-C3); dan 
▪ Sub UP XI-D (Blok XI-

D1 dan Blok XI-D3).

Zona Peruntukan 
Khusus (KH) 

Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 

Penetapan dan pemantapan 
kawasan khusus militer 

Sub UP XI-D (Blok XI-
D2) 

K/ L Terkait ▪ K/ L Terkait

Sub Zona Pelabuhan (KH-4) 

Pengembangan zona kawasan 
khusus pelabuhan Teluk 
Lamong 

Pelabuhan Teluk Lamong 
di Sub UP XI-A (Blok XI-
A2) 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Badan Perencanaan 
dan Pembangunan

▪ Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan

▪ Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

▪ Swasta

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

Pengembangan Instalasi 
perkotaan yang meliputi TPA 
dan Gardu Induk 

▪ Sub UP XI-B (Blok XI-
B7 dan Blok XI-B9);
dan

▪ Sub UP XI-C (Blok XI-
C1 dan Blok XI-C2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

Rencana Jaringan Prasarana 

I. Jaringan Pergerakan

Sistem Jaringan Jalan Peningkatan mutu perkerasan 

jalan 

jalan tol, arteri primer, 

arteri sekunder, kolektor 
sekunder, lokal sekunder 
dan lingkungan 

APBN, APBD 

Provinsi, 
APBD Kota 
Surabaya, 
dan swasta 

▪ BPJN

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perhubungan;
▪ Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan

Peningkatan kapasitas jalan ruas jalan tol, arteri 
primer, arteri sekunder, 
kolektor sekunder, lokal 
sekunder dan 

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 

▪ BPJN
▪ Dinas Perhubungan
▪ Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
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lingkungan yang belum 
sesuai dengan ROW 
rencana 

dan swasta Pematusan 

Pembangunan Jalan Baru ▪ Jalan Lingkar Luar
Barat

▪ Jalan penghubung
JLLB – Teluk Lamong
(Fly over dari dan
menuju Teluk
Lamong)

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 

BUMN, dan 
swasta 

▪ BPJN
▪ Badan Perencanaan

dan Pembangunan
▪ Dinas Perhubungan
▪ Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan
Pematusan

▪ PT Pelindo

Sistem Jaringan Pejalan 
Kaki 

Pemeliharaan, peningkatan 
kulitas dan pengembangan jalur 
pejalan kaki prioritas  

▪ Jalan Gresik;
▪ Jalan Margomulyo;
▪ Jalan Lingkar Luar

Barat
▪ Jalan Raya Dupak;
▪ Jalan Banjarsugihan;
▪ Jalan Tandes Lor;
▪ Jalan Moroseneng;
▪ Jalan Kandangan ;
▪ Jalan Raya Bibis;
▪ Jalan Raya Manukan

Kulon; dan
▪ Jalan Raya Manukan

Wetan.

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ BPJN
▪ Kementerian PUPR
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan

▪ Dinas Perhubungan

Sistem pelayanan 
Angkutan Umum 

pengembangan dan penetapan 
rute angkutan umum berupa 

jalur feeder 

▪ rute Balongsari -
Asemrowo;

▪ rute Benowo -
Tambak Oso
Wilangon;

▪ rute Manukan -
Bangkingan;

▪ rute Manukan –
Benowo;

▪ rute Manukan –
Lakarsantri;

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas PU Binamarga
dan Pematusan,

▪ Dinas Perhubungan
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Prioritas 
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Sumber 
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2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

▪ rute Manukan -
Pasar Turi; dan

▪ rute Balongsari -

Dukuh Kupang.

pengembangan dan penetapan 
rute angkutan umum berupa 
jalur trunk 

▪ rute Terminal
Tambak Oso
Wilangon - Gubeng;
dan

▪ rute Terminal
Tambak Oso
Wilangon –
Lakarsantri.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas PU Binamarga
dan Pematusan,

▪ Dinas Perhubungan

Sistem Jaringan 
Perkeretaapian 

mengembangkan jaringan 
kereta api antar kota berupa 
pembangunan jalur ganda 

Surabaya (Pasar Turi) – 
Lamongan – Babat – 
Bojonegroro – Cepu 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perhubungan,
▪ PT. KAI

Optimalisasi Jalur kereta api 
yang sudah ada berupa Jalur 
utara 

Surabaya (Pasar Turi) –
Lamongan – Babat – 
Bojonegoro – Cepu 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perhubungan,
▪ PT. KAI

mengembangkan angkutan  
kereta  api  baik  penumpang  
dan barang yang terintegrasi 
dengan moda lain di Pelabuhan  
Teluk Lamong 

Pelabuhan  Teluk 
Lamong 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

Pengembangan 
Prasarana Transportasi 

Pengembangan terminal tipe A 
Tambak Oso Wilangon 

Sub UP XI-B (Blok XI-B1) APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

Dinas Perhubungan 

Pengembangan terminal tipe C Terminal Kendung dan 
Terminal Balongsari di 
Kecamatan Tandes 

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

Dinas Perhubungan 

Pengembangan parkir off street 
berupa parkir halaman yaitu 
pada fungsi perdagangan jasa, 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso WIlangon 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta dan 

▪ Badan Perencanaan 
dan Pembangunan 

▪ Dinas Perhubungan
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Tahap 3 

2029-
2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

perkantoran, industri dan 
fasiliitas umum  

swadaya 
masyarakat 

Jaringan Energi dan 

Kelistrikan 

Pengembangan jaringan 

distribusi gas bumi 

a. jaringan perpipaan

yang telah terbangun
di sepanjang koridor
jalan meliputi:
▪ Jalan Margomulyo;
▪ Jalan Margomulyo

Indah;
▪ Jalan Raya Tandes

Lor;
▪ Jalan Raya Darmo

Indah;
▪ Jalan Darmo Indah

Timur;
▪ Jalan Manukan

Tama;
▪ Jalan Manukan

Dalam;
▪ Jalan Balongsari

Tama; dan
▪ Jalan Raya Darmo

Indah Barat.
b. jaringan perpipaan

yang telah terbangun
di lingkungan
perumahan meliputi:

▪ Perumahan Darmo
Indah Timur;

▪ Perumahan Darmo

Harapan Indah;
▪ Perumahan

Manukan; dan
▪ Perumahan Tengger

Kandangan.
c. jaringan perpipaan

PGN ▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

▪ PT PGN
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2033 
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2034-
2038 

1 2 3 4 5 

baru meliputi: 
▪ Jalan Gresik;
▪ Jalan Terminal

Teluk Lamong;
▪ Jalan Tol Surabaya-

Gresik;
▪ Jalan Margomulyo;

dan

▪ diseluruh wilayah
UP yang
pengembangannya
diarahkan
mengikuti koridor
jalan

Pengawasan dan pengamanan 
terhadap penggunaan lahan 
dan kegiatan sepanjang jalur 
SUTT/SUTET dan sekitar tower 

▪ Sub UP XI-A Blok XI-
A1;

▪ Sub UP XI-B Blok XI-
B5; dan

▪ Sub UP XI-C Blok XI-
C1.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Satuan Polisi Pamong
Praja

Pengembangan Jaringan 
distribusi sekunder berupa 
saluran udara tegangan 
menengah (SUTM) dan saluran 
udara tegangan rendah (SUTR) 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

▪ PLN

Pengembangan Gardu Induk ▪ Sub UP XI-B Blok XI-
B7 dan Blok XI-B9;

dan
▪ Sub UP XI-C Blok XI-

C1.

Swasta ▪ PLN

Pengembangan lampu 
penerangan jalan bagi daerah 
yang belum terlayani 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

▪ PLN
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Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
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Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Jaringan 
Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara 
telekomunikasi  

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang;
▪ Swasta

Jaringan Air Minum penyediaan air minum yang 
mencakup sistem jaringan 
perpipaan yang menjangkau 
seluruh UP  

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

PDAM 

Pembangunan sarana 
pendukung air minum 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

PDAM 

Jaringan Drainase Pengembangan dan revitalitasai 
jaringan drainase primer 
melalui pemeliharaan dan 
pengawasan pada tiap saluran 
drainase secara rutin dari 
penumpukan sedimen dan 
sampah 

▪ Kali Lamong;
▪ Kali Romokalisari;
▪ Kali Sememi;
▪ Kali Kandangan;
▪ Kali Balong;
▪ Kali Krembangan;
▪ Saluran Margomulyo;
▪ Saluran Kalianak;

dan
▪ Saluran Diversi

Gunungsari.

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan dan revitalitasai 
jaringan drainase sekunder 
melalui pemeliharaan dan 
pengawasan pada tiap saluran 
drainase secara rutin dari 

penumpukan sedimen dan 
sampah 

▪ Saluran Benowo;
▪ Saluran Babat

Jerawat;
▪ Saluran Sememi

Selatan;

▪ Saluran Larangan;
▪ Saluran Made;
▪ Saluran Citra Raya;
▪ Saluran Balongsari;
▪ Saluran Lontar;
▪ Saluran Gadelsari;
▪ Saluran Middle Ring

Road;
▪ Saluran Darmo

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 
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Lokasi 
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2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

Indah; 
▪ Saluran Kupang

Jaya;

▪ Saluran Simomulyo;
dan

▪ Saluran Simo
Gunung.

Revitalisasi dan pembangunan 
jaringan drainase tersier 
menuju ke jaringan drainase 
sekunder dan drainase primer 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Pengembangan dan 
pemeliharaan rumah pompa 
dan pintu air secara berkala 

▪ Sub UP XI-A (Blok
XI-A1, Blok XI-A2,
dan Blok XI-A3); dan

▪ Sub UP XI-B (Blok
XI-B6, dan Blok XI-
B7); dan

▪ Sub UP XI-C (Blok
XI-C1).

APBD Kota 
Surabaya, 

swasta, dan 
swadaya 

masyarakat 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Optimalisasi bozem eksisting 

dan pengembangan bozem baru 
untuk pengendali banjir 

▪ Sub UP XI-A (Blok

XI-A2 dan Blok XI-
A3;)

▪ Sub UP XI-C (Blok
XI-C1); dan

▪ Sub UP XI-D (Blok
XI-D1 dan Blok X-

D4).

APBD Kota 

Surabaya, 
swasta, dan 

swadaya 
masyarakat 

Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 
Pematusan 

Sosialisasi kepedulian terdahap 
kebersihan dan perawatan 
sungai, dengan tidak 
membuang sampah dan limbah 
ke sungai 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 

Pembangunan kembali saluran 
drainase yang tidak memenuhi 
kapasitas 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 
Pematusan 
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Lokasi 
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2038 

1 2 3 4 5 

Jaringan Air Limbah Pengembangan sistem limbah 
domestik dan limbah sejenis 
domestik melalui pengelolaan 

grey water dan black water 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup

▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja IPAL 
domestik yang telah ada di 
kawasan permukiman, rumah 
susun, rumah sakit,  
puskesmas, dan perkantoran 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

pengembangan IPLT di kawasan 
Benowo; 

Sub UP XI-C (Blok XI-C2) APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Lingkungan 
Hidup;

▪ Swasta

pengembangan IPAL komunal 
untuk melayani industri. 

Seluruh kegiatan 
industri 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas Lingkungan
Hidup

▪ Swasta

 Jaringan Persampahan Peningkatan pelayanan 
persampahan baik untuk 
sistem pengangkutan maupun 
pengelolaan dengan 
mengembangkan konsep bank 
sampah  

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Peningkatan penyediaan 
sarana dan prasarana 
pengangkutan berupa TPS 3R 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 

Program pengolahan sampah 

dengan sistem komposting 
atau pengomposan dengan 
cara memisahkan sampah 
organik dan anorganik 

Di seluruh UP XI 

Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 

Surabaya 

Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau 

Jaringan Evakuasi 
Bencana 

Penyediaan jaringan evakuasi Jaringan Evakuasi: 
▪ Jalan Tanjungsari
▪ Jalan Tambak 

Mayor
▪ Jalan Kalibutuh
▪ Jalan Asem Mulya

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

▪ Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
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▪ Jalan Asem Mulya I
▪ Jalan Dupak Rukun
▪ Jalan Tambak 

Mayor Utara
▪ Jalan Raya Darmo

Indah Barat
▪ Jalan Darmo Indah

Timur

▪ Jalan Tubanan 
Baru VII

▪ Jalan Raya Darmo
Indah

▪ Jalan Manukan Adi
Tandes

▪ Jalan Kendung Rejo
Sememi

▪ Jalan Kendung
▪ Rencana Jalan 

Lingkar Luar Barat
▪ Jalan Wonorejo
▪ Jalan Kyai Amir
▪ Jalan Manukan 

Tama
▪ Jalan Raya Tandes

Lor
▪ Jalan Raya Bibis
▪ Jalan Raya 

Manukan Wetan
▪ Jalan Raya 

Manukan Kulon
▪ Jalan Raya 

Banjarsugihan
▪ Jalan Raya 

Kandangan
▪ Jalan Klakah Rejo

▪ Jalan Moroseneng
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▪ Jalan Raya Sememi
▪ Jalan Margomulyo

Pembangunan sumur 
kebakaran 

▪ Jalan Kalibutuh;
▪ Jalan Margomulyo;
▪ Jalan Tanjungsari;
▪ Jalan Dupak;
▪ Jalan Kalianak 51A

No. 53;
▪ Jalan Raya Dupak

Rukun;
▪ Jalan Balongsari;
▪ Jalan Manukan 

Subur;
▪ Jalan Manukan 

Tama;
▪ Jalan Raya Tandes;
▪ Jalan Manukan 

Dalem;
▪ Jalan Manukan 

Rejo;
▪ Jalan Manukan 

Ranu;
▪ Jalan Darmo Indah

Barat V;
▪ Jalan Buntaran, 

RW 10;

▪ Jalan Manukan Lor;
▪ Jalan Balongsari;
▪ Jalan Raya 

Kandangan No.18; 
▪ Jalan Raya 

Kendung Sememi; 
▪ Jalan Tambak Oso

Wilangon;
▪ Jalan Raya Klakah

APBD Kota 
Surabaya 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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Rejo RT 2, RW 8; 
▪ Jalan Sempuan 

Jaya;  

▪ Jalan Raya 
Romokalisari;

▪ Jalan masuk
Kelurahan Tambak
Langon;

▪ Wisma Tengger; dan
▪ Depan Pintu 

Maspion.

Pengembangan hidran 
pemadam kebakaran  di tepi 
jalan atau berupa tandon air 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Penetapan lokasi evakuasi 
bencana berupa lapangan, 
kantor pemerintah dan sarana 
pelayanan umum kecuali SPU 
pendidikan 

Di seluruh UP XI 
Tambak Oso Wilangon 

APBD Kota 
Surabaya 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Sub Unit Pengembangan yang Diprioritaskan 

Pengembangan Fungsi 
Sub UP Prioritas 

Pengembangan kawasan 
pelabuhan dan industri 
pergudangan yag terintegrasi 
degan kawasan konservasi :  
▪ pengembangan kawasan

pelabuhan beserta fasilitas
pendukungnya;

▪ pengembangan kegiatan
industri yang ramah
lingkungan; dan

▪ penetapan kawasan
sempadan pantai sebagai
kawasan konservasi
sekaligus kawasan
penyangga kegiatan industri.

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 
dan Blok XI-A2) 

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan
Keuangan

▪ Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

▪ Swasta

pengembangan fungsi Sub UP XI-A (Blok XI-A1 APBD Kota ▪ Badan Perencanaan
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Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

campuran untuk mendukung 
waterfront city, meliputi : 
▪ pengembangan kegiatan 

perdagangan dan jasa 
perkantoran dan 
pergudangan yang terpadu 

dan terintegrasi dengan 
Pelabuhan Teluk Lamong; 
dan 

▪ penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung 

dan Blok XI-A2) Surabaya, 
Swasta 

dan Pembangunan  
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan 
Keuangan 

▪ Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 

▪ Swasta 

pengembangan sistem 
pengendalian banjir, meliputi : 
▪ penyediaan sarana pintu air 

yang terintegrasi dengan 
bozem; 

▪ penataan dan pemeliharaan 
saluran primer;  

▪ pengamanan kawasan 
sempadan sungai; dan 

▪ penyediaan RTH sebagai 
kawasan resapan. 

 

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 
dan Blok XI-A2) 

        APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD 
Kota 

Surabaya, 
swasta 

▪ Badan Perencanaan 
dan Pembangunan  

▪ Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 
dan Pematusan 

▪ K/L Terkait 
▪ Swasta 

pengembangan aksesibilitas 

untuk mendukung fungsi 
utama kawasan, meliputi: 
▪ pengembangan jaringan jalan 

akses pelabuhan yang 
terintegrasi dengan jalan 
lingkar luar barat dan jalan 
tol Surabaya – Gresik. 

▪ pengembangan jaringan rel 
kereta api untuk 
mengakomodasi pergerakan 
barang dan orang. 

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 

dan Blok XI-A2) 

        APBD Kota 

Surabaya, 
Swasta 

▪ Badan Perencanaan 

dan Pembangunan  
▪ Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Dinas Perhubungan 
▪ K/L Terkait 
▪ Swasta 

penataan dan pengembangan Sub UP XI-A (Blok XI-A1         APBD Kota ▪ Badan Perencanaan 
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1 2 3 4 5 

perumahan meliputi: 
▪ peningkatan kualitas

lingkungan kawasan

perkampungan yang ada;
▪ pengembangan konsep

perumahan vertikal atau
rumah susun; dan

▪ pengembangan prasarana

dan sarana pendukung
perumahan.

dan Blok XI-A2) Surabaya dan Pembangunan 
▪ Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

penataan kawasan 
perdagangan dan jasa skala 
Regional-Kota-UP, meliputi: 
▪ penataan intensitas

bangunan dan tata
bangunan; dan

▪ pengembangan fasilitas
pendukung kegiatan
perdagangan

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 
dan Blok XI-A2) 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

pengembangan sistem 
pengendalian banjir, meliputi : 
▪ penyediaan sarana pintu air

yang terintegrasi dengan
bozem;

▪ penataan dan pemeliharaan

saluran primer;

▪ pengamanan kawasan
sempadan sungai; dan

▪ penyediaan RTH sebagai
kawasan resapan.

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 
dan Blok XI-A2) 

APBD 
Propinsi 

Jawa Timur, 
APBD 
Kota 

Surabaya, 

swasta 

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang

▪ Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga
dan Pematusan

▪ K/L Terkait
▪ Swasta

pengembangan aksesibilitas 
untuk mendukung fungsi 
utama kawasan, meliputi: 
▪ pengembangan jaringan jalan

Sub UP XI-A (Blok XI-A1 
dan Blok XI-A2) 

APBD Kota 
Surabayam 

Swasta 

▪ Badan Perencanaan
dan Pembangunan

▪ Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
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Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana 

Tahap 1 

2019-2023 

Tahap 2 

2024-
2028 

Tahap 3 

2029-
2033 

Tahap 4 

2034-
2038 

1 2 3 4 5 

akses pelabuhan yang 
terintegrasi dengan jalan 
lingkar luar barat dan jalan 

tol Surabaya – Gresik. 
▪ pengembangan jaringan rel

kereta api untuk
mengakomodasi pergerakan
barang dan orang.

Permukiman, Cipta 
Karya dan Tata Ruang 

▪ Dinas Perhubungan

▪ K/L Terkait
▪ Swasta

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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LAMPIRAN XII.1. Administrasi Wilayah Perencanaan dan Pembagian Sub UP dan Blok pada UP XII Sambikerep 

LAMPIRAN XII   PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XII.2. Rencana pola ruang UP XII Sambikerep 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XII.3. Rencana jaringan prasarana UP XII Sambikerep 
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WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XII.4. Sistem Jaringan Jalan UP XII Sambikerep 

NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

1 Usulan Jalan Baru Jalan Lingkar Dalam Barat 55 

Jalan Lingkar Luar Barat 55 

2 Jalan Arteri Sekunder Jalan Kauman Baru 40 

Jalan Singapur 20 

Jalan Raya Benowo 32 

Jalan Raya Raci 40 

Jalan Akses Gelora Bung Tomo 23, 25, dan 40 

Jalan Radial Road 40 

Jalan Citra Raya Niaga 40 

Jalan Pakal 40 

Jalan Raya Babat Jerawat 40 

Jalan Raya Sememi 40 

Jalan Jawar 20 

3 Jalan Kolektor Sekunder Jalan Simpang Darmo Permai Utara II 15 dan 20 

Jalan Alas Malang 20 

Jalan Graha Citra Benowo I 15 

Jalan Mitra Asri Sambikerep 20 

Jalan Manukan Tama 24 

Jalan Bukit Golf 20 

Jalan Bukit Golf Utama Lakarsantri 20 

Jalan Pakal Madya Jaya 20 

Jalan Rejosari 20 

Jalan Graha Natura 22 

Jalan Beji 20 

Jalan Raya Ngemplak 10 

Jalan Jawar 20 
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NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Pakal Madya 20 

Jalan Jurang Kuping 20 

Jalan Raya Beringin 20 

Jalan Niaga Gapura 20 

Jalan Raya Jelidro Barat 20 

Jalan Balerina Raya Road 15 

Jalan Taman Puspa Raya 30 

Jalan Telaga Utama 30 

Jalan Raya Sawo 20 

Jalan Raya Candi Lontar 25 

Jalan Raya Kuwukan 20 

Jalan Kuwukan 10 

Jalan Raya Sambikerep / 

Jalan Raya Lontar 

20 

Jalan Raya Sambikerep / 

Jalan Raya Kuwukan 

20 

Jalan Wood Land 15, 22 – 28, dan 32 

Jalan Sambikerep Indah 20 

Jalan Alam Sambi Tirta Barat 30 dan  22 

Jalan Graha Natura 22 

4 Jalan Lokal Sekunder Jalan Alas Malang 15 dan 20 

Jalan Beji Pdam 20 

Jalan Bongso Wetan 10 

Jalan Bringin Indah 15 

Jalan Bumi Indah 12 

Jalan Citraland Utama Road 55 

Jalan Dk. Jerawat 10 
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NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Graha Citra Utama Benowo 10 7 

Jalan Jelidro Barat 20 

Jalan Jelidro II 20 

Jalan Jugrug Rejosari 12 

Jalan Kuwukan Garuda 12 

Jalan Kaluaran 15 

Jalan Lontar Lidah Kulon 15 

Jalan Pakal 10 

Jalan Pakal Madya III 12 

Jalan Raya Benowo 6 

Jalan Raya Lempung Indah 12 

Jalan Raya Lempung Tama 12 

Jalan Raya Lontar 15 

Jalan Raya Made 20 

Jalan Raya Sendang Bulu 10 

Jalan Raya Sumberejo 40 

Jalan Sumber Rejo 6 dan 8 

Jalan Tambak Dono 15 

Jalan Waterpark Boulevard 30 

Jalan Bukit Golf Internasional 30 

Jalan Wonorejo 20 

Jalan Raya Lontar 15 

Jalan Raya Sambikerep 20 

Jalan Pakuwon Indah Timur 10 sampai 74 

Jalan Raya Bulu Jaya / Jalan Dukuh Bulu 20 

Jalan Raya Sambikerep / Jalan Bungkal 20 

Jalan Bukit Palma / Jalan Graha Citra 10 
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NO SISTEM JARINGAN JALAN NAMA JALAN EKSISTING NAMA JALAN RENCANA GSP (meter) 

Jalan Raya Sambikerep / 

Jalan Raya Dukuh Kapasan 

20 

Gang Makam 8 

Jalan Stone Gate 12 

Jalan Sumberejo Suryanata Karsa 10, 20, dan 30 

Jalan KO Waterfront 20 

Jalan Dukuh Sumbersari 8 

Jalan Dukuh Beji 6 

Jalan Dukuh Bulu 8 

Jalan Made Barat 10 

Jalan Citra Raya Niaga 40 

Jalan Made Selatan 12 

Jalan Baru Dukuh Bulu 8 

Jalan Akses Gelora Bung Tomo 40 

Jalan Kendung Bukit Palma 20 

▪ Lebar jalan lingkungan untuk pengembangan baru minimal 6 (enam) meter atau disesuaikan dengan kebutuhan rencana pengembangan,  mempertimbangkan kondisi

eksisting dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

▪ Ketentuan mengenai GSP mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan daerah ini, namun dapat dikecualikan dengan mengikuti ketentuan GSP/Rumija pada
kegiatan teknis sepanjang tidak kurang dari lebar jalan yang direncanakan.

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XII.5. Rencana penetapan Sub UP Yang Diprioritaskan Penanganannya UP XII Sambikerep 

WALIKOTA SURABAYA 

TRI RISMAHARINI 

ttd
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LAMPIRAN XII.6. Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi UP XII Sambikerep 

I. PROGRAM PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG UP XII SAMBIKEREP

A. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

1. Perwujudan Zona Lindung

▪ Pengembangan fungsi kawasan lindung bawahan berupa

hutan kota sebagai penyeimbang kawasan dan difungsikan

sebagai RTH

▪ Penataan dan optimalisasi kawasan lindung bawahan berupa

bozem yang dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi

▪ Penetapan kawasan lindung setempat berupa sempadan

sungai dengan pengembangan RTH dan kegiatan wisata

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan

waduk/bozem dengan pengembangan ruang terbuka hijau

▪ Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan

SUTT/SUTET dan sempadan rel kereta api dengan

pengembangan berupa jalur hijau

▪ Pengembangan dan pengoptimalan RTH berupa taman dan

lapangan, jalur hijau jalan dan makam

▪ Pengembangan RTH publik di zona perumahan sebesar 7%

dan zona industri sebesar 10%

2. Perwujudan Zona Budidaya

▪ Pengembangan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan

sedang dan kepadatan rendah

▪ Peningkatan kualitas hunian permukiman

▪ Penataan perumahan informal di sempadan sungai dan

sempadan rel kereta api

▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan

pada perumahan baru

▪ Pengembangan perdagangan jasa skala regional/kota/UP

yang terpadu dengan zona perkantoran

▪ Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan jasa

skala lokal/lingkungan

▪ Perbaikan dan pemeliharaan kualitas Kantor Pemerintah

▪ Penyediaan dan Pemeliharaan sarana pelayanan umum

pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana

pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum

olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, sarana

pelayanan umum peribadatan dan sarana pelayanan umum

kesehatan

▪ Pengembangan sarana pelayanan umum lainnya pada

kawasan perumahan baru sesuai kebutuhan

▪ Pengembangan zona industri berupa sub zona aneka industri

▪ Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan

lahan di sekitar zona peruntukan khusus (Intalasi utilitas)
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B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA 

a. Jaringan Pergerakan 

▪ Peningkatan mutu perkerasan jalan arteri sekunder, kolektor 

sekunder, dan lokal sekunder 

▪ Peningkatan kapasitas ruas jalan arteri sekunder, kolektor 

sekunder, dan lokal sekunder yang belum sesuai dengan 

ROW rencana 

▪ Pemeliharaan, peningkatan kulitas dan pengembangan jalur 

pejalan kaki prioritas  

▪ Penataan terminal tipe C (Terminal Benowo dan Terminal 

Manukan) pengembangan dan penetapan rute angkutan 

umum berupa jalur feeder 

▪ pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa 

jalur trunk 

▪ Pengembangan kereta komuter 

▪ mengembangkan jaringan jalur kereta api ganda; dan 

▪ mengoptimalkan jalur kereta yang sudah ada 

▪ Pengaturan konsep parkir off street 

▪ revitalisasi berupa perbaikan dan pengoptimalan fungsi halte 

▪ pembangunan halte pada jalan utama yaitu yang dekat 

dengan permukiman dan fasilitas pendidikan 

b. Jaringan Energi dan Kelistrikan 

▪ Pengembangan jaringan distribusi gas  

▪ Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan lahan 

dan kegiatan sepanjang jalur SUTT/SUTET dan sekitar tower 

▪ Pengembangan Jaringan Distribusi Primer yang berupa 

SUTT/SUTET 

▪ Pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder yang berupa 

SUTM dan SUTR  

▪ Pengembangan Gardu Induk 

c. Jaringan Telekomunikasi 

Penataan lokasi menara telekomunikasi  

d. Jaringan air minum 

▪ Pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup 

sistem jaringan perpipaan yang menjangkau seluruh daerah 

di UP Sambikerep 

▪ Program monitoring kualitas air bersih untuk menjaga 

kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai 

dengan standar baku mutu 

e. Jaringan Drainase 

▪ Pengembangan dan revitalitasai jaringan drainase primer dan 

jaringan drainase sekunder melalui pemeliharaan dan 

pengawasan pada tiap saluran drainase secara rutin dari 

penumpukan sedimen dan sampah 

▪ Integrasi saluran antar pengembang dan saluran lingkungan 

▪ Optimalisasi fungsi bozem sebagai penampung air hujan dan 

pengendali banjir 

▪ Penyediaan bozem bagi setiap pengembang perumahan skala 

besar  
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f. Jaringan Air Limbah

▪ Pengembangan IPAL komunal untuk melayani kawasan

permukiman

▪ Pengembangan IPAL komunal untuk melayani industri

g. Prasarana Lainnya (Jaringan Persampahan)

▪ Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem

pengangkutan maupun pengelolaan dengan mengembangkan

konsep bank sampah pada seluruh UP

▪ Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan

pengelolaan sampah berupa TPS

▪ Pengolahan sampah dengan sistem composting atau

pengomposan dengan cara memisahkan sampah organik dan

anorganik

▪ Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Benowo

h. Prasarana Lainnya (Jaringan Evakuasi Bencana)

▪ Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan

rawan bencana kebakaran dan genangan

▪ Pembangunan sumur kebakaran

▪ Pengembangan hidran pemadam kebakaran  di tepi jalan

atau berupa tandon air

▪ Penetapan lokasi evakuasi bencana berupa lapangan, kantor

pemerintah dan sarana pelayanan umum kecuali SPU

pendidikan

C. PERWUJUDAN SUB UP YANG DIPRIORITASKAN 

PENANGANANNYA

1. Pengembangan fasilitas olahraga terpadu skala nasional

Stadion Gelora Bung Tomo dan pengembangan jaringan jalan

sebagai akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo.

2. Pengembangan kawasan hutan kota untuk mendukung fungsi

lindung;

3. Penetapan kawasan penyangga TPA Benowo sebagai kawasan

hutan kota

4. pengembangan dan penataan kegiatan perdagangan di

sepanjang koridor Jalan Lingkar Dalam Barat dalam dan Jalan

Lingkar Luar Barat Luar;

5. pembatasan pengembangan kegiatan perumahan pada

kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota;

6. peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkampungan

yang ada;

7. pengembangan konsep perumahan vertikal atau rumah susun
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II. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG UP XII SAMBIKEREP

No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

Pola Ruang 

1 Zona Lindung Zona Perlindungan Bawahan (PB) 

Sub Zona Hutan Kota (PB-1) 

• Pengembangan hutan kota di
kawasan Pakal

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A1, Blok XII-A2, Blok
XII-A3, Blok XII-A4, dan
Blok XII-A5); dan

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2 dan
Blok XII-B3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau 

Sub Zona Waduk/ Bozem (PB-2) 

• Revitalisasi bozem yang
dimanfaatkan untuk kegiatan
konservasi

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A3);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1 dan Blok XII-C3 dan
Blok XII-C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 dan Blok XII-D2);
dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan 
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

Zona Perlindungan Setempat (PS) 

Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem (PS-3) 

▪ Perlindungan daerah
sempadan boezem dengan
cara:

- Penetapan daerah 
konservasi sempadan 
boezem 

- Melakukan kajian 
kelayakan 
pembangunan RTH di 
sempadan boezem 

- Pembangunan RTH 
sempadan boezem 

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C3); dan

• Sub UP XII-D (Blok XII-

D1 dan Blok XII-D2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ Dinas

Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4)

▪ Penataan kawasan
sempadan SUTT/SUTET
dengan cara:

- Penetapan daerah 

konservasi sempadan 
sungai 

- Bekerja sama dengan 
pihak pengembang 
melakukan kajian 
kelayakan 
pembangunan RTH di 
sempadan 
SUTT/SUTET 

- Pembangunan RTH 
sempadan 
SUTT/SUTET 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A3 dan Blok XII-A4);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C2 dan Blok XII-C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan
Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan
Blok XII-E3)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan

Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ PLN
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

▪ Sempadan rel kereta api
dengan cara:

- Penetapan sempadan 
rel kereta api  

- Bekerja sama dengan 
pihak KAI dan 
pengembang 
melakukan kajian 
kelayakan 
pembangunan RTH di 
sempadan rel kereta api 

- Pembangunan RTH 
sempadan rel kereta api 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, Blok
XII-A4, dan Blok XII-
A5); dan

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1 dan Blok XII-B2).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ PT. KAI

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

▪ Pengembangan dan
pengoptimalan ruang
terbuka publik berupa
taman dan lapangan

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, Blok
XII-A4, dan Blok XII-
A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2, dan
Blok XII-B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok

XII-C3, dan Blok XII-
C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan
Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan
Blok XII-E3)

APBD Kota 
Surabaya 

dan swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,

Cipta Karya
dan Tata

Ruang

• Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau sebagai barier
TPA Benowo

Sub UP XII-A (Blok XII-A4 
dan Blok XII-A5) 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,

Cipta Karya
dan Tata
Ruang

• Pengembangan RTH di zona
perumahan sebesar 7%

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

dan swadaya 
masyaraka, 

swastat 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,

Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Masyarakat
▪ swasta

• Pengembangan RTH di zona
industri sebesar 10%

• Sub UP XII-A (Blok
XII-A5); dan

• Sub UP XII-B (Blok
XII-B2)

APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Dinas
Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Swasta

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

▪ Pengembangan jalur hijau di
koridor utama

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A1, Blok XII-A2, Blok
XII-A3, Blok XII-A4, dan
Blok XII-A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-

        APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap  
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

B2 dan Blok XII-B3); 

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok 

XII-C3, dan Blok XII-
C4);  

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan 
Blok XII-D3); dan 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan 
Blok XII-E3). 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 

Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

  Sub Zona RTH Makam (RTH-3) 

  ▪ Pengembangan makam : 
- Pemantapan fungsi 

makam eksisting 
- Pengembangan makam 

umum di TPU Babat 
Jerawat 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2 dan Blok XII-A3); 

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2, dan 
Blok XII-B3);  

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1 dan Blok XII-C2);  

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 dan Blok XII-D2(. 
dan 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E3). 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas 
Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

2. Kawasan 
Budidaya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zona Perumahan            

 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 

 ▪ Pengembangan perumahan 
kepadatan tinggi 

▪ Peningkatan kualitas 
lingkungan perkampungan 

(perumahan kepadatan 
tinggi) 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A3, Blok XII-A4 dan 
Blok XII-A5); 

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B2); 

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, dan 
Blok XII-C4); 

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 dan Blok XII-D2); 

dan 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan 
Blok XII-E3). 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 
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Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

▪ Pengembangan perumahan
kepadatan sedang

▪ Penyediaan sarana dan

prasarana pendukung
perumahan pada
perumahan baru

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A1, Blok XII-A2, Blok
XII-A3, dan Blok XII-

A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2, dan
Blok XII-B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok
XII-C3, dan Blok XII-
C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan

Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan
Blok XII-E3).

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan

Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ Pengembang

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

▪ Pengembangan perumahan
kepadatan rendah

▪ Penyediaan sarana dan
prasarana pendukung
perumahan pada perumahan
baru

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C3);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D3); dan

• Sub UP XII-E Blok XII-

E2.

APBD Kota 
Surabaya 

dan Swasta 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ Pengembang

Zona Perdagangan dan Jasa 

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP (K-5) 

▪ Pengembangan zona
perdagangan dan jasa skala
regional/kota/UP  yang
terpadu dengan zona
perkatoran

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B2);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok
XII-C3, dan Blok XII-
C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1); dan

APBD Kota 
Surabaya, 
swasta dan 

swadaya 
masyarakat 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
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Tahap 2 
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Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E3).

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal/Lingkungan (K-6) 

Pengembangan perdagangan 
jasa skala lokal/lingkungan 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, Blok

XII-A4, dan Blok XII-
A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2, dan
Blok XII-B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok
XII-C3, dan Blok XII-
C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan
Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan
Blok XII-E3).

APBD Kota 
Surabaya, 

swasta dan 
swadaya 

masyarakat 

▪ Dinas
Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Swasta

Perbaikan pasar rakyat Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ PD Pasar
Surya

Zona Perkantoran 

Sub Zona Kantor Pemerintah (KT-1) 

Perbaikan dan pemeliharaan 
kualitas Kantor Pemerintah 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A1 dan Blok XII-A2);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1 dan Blok XII-B2);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan
Blok XII-D3); dan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Badan
Perencanaan
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Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 
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Pelaksana 
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2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2 dan
Blok XII-E3).

Pembangunan 
▪ Bagian

Administrasi
Pemerintahan
dan Otonomi

Daerah
▪ Bagian

Administrasi
Pembangunan

Zona Sarana Pelayanan Umum 

Sub Zona SPU Pendidikan (SPU-1) 

▪ Penyediaan dan
Pemeliharaan Pendidikan
tinggi

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B2); dan

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C3).

APBD Kota 
Surabaya, 

Swasta 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Pendidikan

▪ Penyediaan dan
Pemeliharaan sarana
pelayanan umum
pendidikan selain sarana
pelayanan umum
Pendidikan Tinggi untuk
menunjang kebutuhan

perumahan

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, dan
Blok XII-A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2, dan
Blok XII-B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-

C1, Blok XII-C2 dan
Blok XII-C3);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan
Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ Dinas

Pendidikan

Sub Zona SPU Transportasi (SPU-2) 

▪ Penataan terminal tipe C
(Terminal Benowo dan
Terminal Manukan)

▪ Pengoptimalan fungsi
Stasiun Benowo

• Terminal Benowo
berada di Sub UP XII-B
(Blok XII-B1);

• Terminal Manukan
berada di Sub UP XII-E
(Blok XII-E1); dan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya



- 31 -

No 
Aspek 

Pengembangan 
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Pelaksana 
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2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

• Stasiun Benowo berada
di Sub UP XII-B (Blok
XII-B2).

dan Tata 
Ruang 

▪ Dinas
Perhubungan

Sub Zona SPU Kesehatan (SPU-3) 

▪ Penyediaan dan
Pemeliharaan sarana
pelayanan umum kesehatan

a. rumah sakit tipe B
berada di Sub UP XII-B
(Blok XII-B1); dan

b. pelayanan kesehatan
lainnya selain rumah
sakit meliputi:

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2 dan Blok XII-A5);

• Sub UP XII-B (Blok
XII-B1);

• Sub UP XII-C (Blok
XII-C1); dan

• Sub UP XII-E (Blok
XII-E1).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ Dinas

Kesehatan

Sub Zona  SPU Olah Raga (SPU-4) 

▪ Pengembangan Stadion
Gelora Bung Tomo dan
Sekitarnya

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A4 dan Blok XII-A5)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Kepemudaan
dan Olah Raga

▪ Dinas
Kebersihan

dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Pengembangan sarana
pelayanan umum olahraga
berupa lapangan olahraga
untuk menunjang
kebutuhan perumahan

▪ Perbaikan kualitas sarana
pelayanan umum olahraga

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A4, dan

Blok XII-A5);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D2); dan

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
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Program Pengembangan Lokasi 
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Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E2, dan Blok XII-E3).

Ruang 
▪ Dinas

Kepemudaan
dan Olah Raga

▪ Dinas

Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

SPU Sosial Budaya (SPU-5) 

▪ Pengembangan sarana
pelayanan umum sosial
budaya berupa balai

serbaguna untuk
menunjang kebutuhan
perumahan

▪ Perbaikan kualitas sarana
pelayanan umum sosial
budaya

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1 dan Blok XII-B2);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 Blok XII-D2 dan
Blok XII-D3); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan

Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Kepemudaan
dan Olah Raga

Sub Zona SPU Peribadatan (SPU-6) 

▪ Pengembangan sarana
pelayanan umum
peribadatan untuk
menunjang kebutuhan
perumahan

▪ Perbaikan kualitas sarana

pelayanan umum
peribadatan

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, dan
Blok XII-A5);

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1, Blok XII-B2 dan
Blok XII-B3);

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1 dan Blok XII-C2);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 dan Blok XII-D2);
dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E3).

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya

dan Tata
Ruang
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Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 
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1 2 3 4 5 

 Sub Zona SPU Lainnya (SPU-7)            

▪ Pengembangan sarana 
pelayanan umum pada 
kawasan perumahan baru 

sesuai kebutuhan 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, Blok 
XII-A4, dan Blok XII-

A5); 

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B2 dan Blok XII-B3); 

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C2, Blok 
XII-C3, dan Blok XII-
C4);  

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1, Blok XII-D2, dan 
Blok XII-D3); dan 

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2 dan 
Blok XII-E3). 

 

        APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 

Ruang 
▪ K/ L Terkait 

 

Zona Industri 

Sub Zona Aneka Industri (I-4) 

▪ Pengembangan aneka 
industri (I-4) berupa industri 
dan pergudangan 

▪ Pengembangan fungsi RTH 
sebagai buffer zone industry 

▪ Penyediaan fasilitas industri 
bersama bagi industri-
industri yang terletak 
berdekatan 

 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A5); dan 

• Sub UP XII-B (Blok XII-

B2) 
 

        APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang; 

▪ Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

Zona Peruntukan Khusus 

Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

▪ Pengembangan 
buffer/penyangga berupa 
jalur hijau antara kawasan 

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A4 dan Blok XII-A5);  

• Sub UP XII-B (Blok XII-

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat Dan 
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Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

perumahan dengan Kawasan 
Khusus Instalasi Utilitas 

B3); 

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1); dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1, Blok XII-E2, dan

Blok XII-E3).

Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

3 JARINGAN 
PERGERAKAN 

Sistem Jaringan Jalan 

▪ Peningkatan mutu
perkerasan

Jalan arteri sekunder, 
kolektor sekunder, dan 
lokal sekunder 
(di seluruh UP XII 
Sambikerep) 

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 
dan swasta 

▪ BPJN
▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Perhubungan

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

▪ K/ L Terkait

▪ Peningkatan kapasitas Ruas
jalan

Jalan arteri sekunder, 
kolektor sekunder, dan 
lokal sekunder yang 

belum sesuai dengan ROW 
rencana 
(di seluruh UP XII 
Sambikerep) 

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 

Surabaya, 
dan swasta 

▪ BPJN
▪ Badan

Perencanaan

Pembangunan
▪ Dinas

Perhubungan
▪ Dinas

Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

Pengembangan jalan baru ▪ Jalan Lingkar Dalam
Barat

▪ Jalan Lingkar Luar
Barat

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 
dan swasta 

▪ BPJN
▪ Badan

Perencanaan
Pembangunan;

▪ Dinas
Perhubungan;
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Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

▪ Peningkatan akses jalan
tembus

Jalan Jelidro ▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan 

▪ Pengembangan jalur pejalan
kaki pada jalan utama

• Jalan Lingkar Luar
Barat;

• Jalan Lingkar Dalam
Barat;

• Jalan Jawar;

• Jalan Kauman Baru;

• Jalan Singgapur;

• Jalan Benowo;

• Jalan Raya Raci;

• Jalan Raya Pakal; dan

• Jalan Raya Babat-
Jerawat.

APBN, APBD 
Provinsi, 

APBD Kota 
Surabaya, 
dan swasta 

▪ BPJN
▪ Kementerian

PUPR
▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Perhubungan

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

Sistem Angkutan Umum 

▪ Penataan terminal tipe C
(Terminal Benowo dan
Terminal Manukan)

• Terminal Benowo
berada di Sub UP XII-B
(Blok XII-B1);

• Terminal Manukan
berada di Sub UP XII-E
(Blok XII-E1)

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perhubungan 

▪ Pengembangan jalur
angkutan umum berupa
feeder

• rute Balongsari -
Asemrowo;

• rute Benowo -
Lakarsantri;

• rute Benowo - TOW;

• rute Manukan -
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Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
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Tahap 4 
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Bangkingan; 

• rute Manukan –
Benowo;

• rute Manukan –
Lakarsantri;

• rute Manukan - Pasar
Turi; dan

• rute Balongsari -
Dukuh Kupang.

▪ Pengembangan jalur
angkutan umum berupa
trunk

• rute Terminal Tambak
Oso Wilangon –
Lakarsantri; dan

• rute Terminal Benowo –
Pandegiling.

▪ Pengembangan kereta
komuter

▪ Jalur Kandnagan-
Benowo- yang
tersambung dengan
jalur Gresik-Lamongan-
Bojonegoro

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perhubungan

Sistem Jaringan Perkeretaapian 

▪ Mengoptimalkan jaringan
jalur kereta api ganda pada
jalur regional dan nasional
yang meliputi Surabaya
(Pasar Turi) – Lamongan –

Babat – Bojonegroro – Cepu;

dan
▪ Mengembangkan kereta api

yang sudah ada Surabaya
(Pasar Turi) –Lamongan –
Babat – Bojonegoro – Cepu

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2, Blok XII-A3, Blok
XII-A4, dan Blok XII-
A5); dan

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B1 dan Blok XII-B2).

APBD Kota 
Surabaya,

PT. KAI 

▪ Dinas
Perhubungan

▪ PT. KAI

Sistem Prasarana Transportasi 

▪ Pengaturan konsep parkir off
street

▪ Jalan Raya Benowo,
Jalan Raya Pakal, Jalan
Raya Sememi, Jalan
Lingkar Dalam Barat
dan Jalan Lingkar Luar
Barat

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perhubungan
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▪ Revitalisasi berupa perbaikan
dan pengoptimalan fungsi
halte

• Jalan Raya Benowo APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Perhubungan 

▪ Pembangunan halte pada

jalan utama yaitu yang dekat
dengan permukiman dan
fasilitas pendidikan

• Jalan Pakal dan Jalan

Sememi

APBD Kota 

Surabaya 

▪ Dinas

Perhubungan

4 Jaringan 
Utilitas 

Jaringan Energi dan Kelistrikan 

Jaringan Gas 

▪ Pengembangan jaringan
distribusi gas

a. Jaringan perpipaan
yang telah terbangun di
sepanjang koridor jalan
meliputi:

• Jalan Manukan Tama;

• Jalan Raya Lempung
Tama; dan

• Jalan Bumi Indah.
b. Jaringan perpipaan 

yang telah terbangun di

lingkungan Perumahan
Candi Lontar; dan

c. Jaringan perpipaan
baru diseluruh wilayah
UP yang
pengembangannya
diarahkan mengikuti

koridor jalan

PGN ▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ PGN

Jaringan Listrik 

▪ Pengembangan Jaringan
Distribusi Primer yang
berupa SUTT / SUTET

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A2); dan

• Sub UP XII-B (Blok XII-
B2)

PLN ▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata

Ruang
▪ PLN

▪ Pengembangan Jaringan
Distribusi Sekunder yang

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

PLN ▪ Dinas
Perumahan
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1 2 3 4 5 

berupa SUTM dan SUTR  Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 

Ruang 
▪ PLN 

  ▪ Pengembangan Gardu Induk Sub UP XII-B (Blok XII-B2)         PLN ▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

▪ PLN 

  Jaringan Telekomunikasi           

  ▪ Penataan lokasi menara 

telekomunikasi 

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

        APBD Kota 
Surabaya 

dan swasta 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

▪ Swasta 
 

  Jaringan Air Minum            

  ▪ Pengembangan sistem 
penyediaan air minum yang 
mencakup sistem jaringan 
perpipaan yang menjangkau 
seluruh daerah di UP 
Sambikerep 

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

▪ PDAM 
 

  ▪ Program monitoring kualitas 
air bersih untuk menjaga 
kualitas air bersih yang 
dikonsumsi oleh penduduk 

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

        APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
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sesuai dengan standar baku 
mutu 

Permukiman, 
Cipta Karya 
dan Tata 
Ruang 

▪ PDAM

Jaringan Drainase 

▪ Pengembangan dan
revitalitasai jaringan
drainase primer melalui
pemeliharaan dan
pengawasan pada tiap

saluran drainase secara
rutin dari penumpukan
sedimen dan sampah

• Kali Makmur; dan

• Saluran Gunungsari.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

▪ Pengembangan dan
revitalitasai jaringan
drainase sekunder melalui
pemeliharaan dan
pengawasan pada tiap
saluran drainase secara
rutin dari penumpukan
sedimen dan sampah

• Saluran Tambakdono;

• Saluran Romokalisari;

• Saluran Benowo;

• Saluran Babat Jerawat;

• Saluran Sememi
Selatan;

• Saluran Larangan;

• Saluran Made;

• Saluran Citra Raya;

• Saluran Balongsari
Hilir;

• Saluran Lontar;

• Saluran Balongsari

Hulu;

• Saluran lingkar dalam
barat; dan

• Saluran Darmo Indah.

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

▪ Integrasi saluran antar
pengembang dan saluran
lingkungan

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

dan 
Pengembang 

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

▪ Optimalisasi fungsi bozem
sebagai penampung air hujan

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A3)

APBD Kota 
Surabaya, 

▪ Dinas
Pekerjaan
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

dan pengendali banjir • Sub UP XII-B (Blok XII-
B3)

• Sub UP XII-C (Blok XII-
C1, Blok XII-C3 dan
Blok XII-C4);

• Sub UP XII-D (Blok XII-
D1 dan Blok XII-D2);
dan

• Sub UP XII-E (Blok XII-
E1 dan Blok XII-E2).

pengembang, 
dan swadaya 
masyarakat 

Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan 

▪ Penyediaan bozem bagi setiap
pengembang perumahan
skala besar

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

dan 
Pengembang 
perumahan 

▪ Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan

Jaringan Air Limbah 

▪ Pengembangan IPAL
komunal untuk melayani
kawasan di kawasan
permukiman, rumah susun,
rumah sakit, puskesmas,
dan perkantoran

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Lingkungan
Hidup

▪ pengembangan IPLT Kawasan Benowo 

▪ Pengembangan IPAL
komunal untuk melayani
industri

Seluruh Kegiatan Industri 
di UP XII Sambikerep 

Prasarana lainnya (Jaringan Persampahan) 

▪ Peningkatan pelayanan
persampahan baik untuk
sistem pengangkutan
maupun pengelolaan dengan
mengembangkan konsep
bank sampah pada seluruh
UP

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Penyediaan sarana dan
prasarana pengangkutan

a. TPS yang sudah ada,
penyebarannya meliputi:

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Kebersihan
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

dan pengelolaan sampah 
berupa TPS  

• Sub UP XII-A (Blok XII-
A1, Blok XII-A2, dan
Blok XII-A5);

• Sub UP XII-B (Blok
XII-B1);

• Sub UP XII-C (Blok
XII-C1);

• Sub UP XII-D (Blok
XII-D1 dan Blok XII-
D2); dan

• Sub UP XII-E (Blok
XII-E1)

b. rencana pengembangan
TPS 3R (Reuse, Reduce,
Recycle) pada TPS
eksisting yang masih
memiliki lahan cukup

dan Ruang 
Terbuka Hijau 

▪ Pengolahan sampah dengan
sistem composting atau
pengomposan dengan cara
memisahkan sampah
organik dan anorganik

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

▪ Optimalisasi pengelolaan

sampah di TPA Benowo

TPA Benowo ▪ Dinas

Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau

▪ Dinas
Lingkungan
Hidup

Prasarana lainnya 
(Jaringan Evakuasi Bencana) 

▪ Penyediaan jaringan evakuasi Jaringan Evakuasi: 
▪ Jalan Raya Tengger

Kandangan
▪ Jalan raya Dukuh

kapsan/Sambikerep
▪ Jalan Jugrud 

Rejosari

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Badan
Penanggulangan
Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

▪ Jalan Lingkar Luar
Barat

▪ Jalan Citra Raya  
Niaga

▪ Jalan Alas Malang

▪ Jalan Raya Made
▪ Jalan Tambak Dono
▪ Jalan Sumberejo
▪ Jalan Singapur
▪ Jalan Kauman Baru
▪ Jalan Jawar

▪ Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Pemadam
Kebakaran (Sumur
Kebakaran )

▪ Jalan Sambikerep;
▪ Jalan Made Barat;
▪ Jalan Raya Jelidro;
▪ Jalan Raya Beringin;
▪ Jalan Raya Lontar;

▪ Jalan Made 
Lakarsantri;

▪ Jalan Banjarsugihan;
▪ Jalan Raya Pakal Pos

PMK;
▪ Jalan Benowo;
▪ Jalan Pakal;
▪ Jalan Rejosari;
▪ Jalan Pakal AMD;
▪ Jalan Sumberejo;
▪ Dukuh Langkir, 

Persil 86; dan

▪ Taman Kodok, Perum
Griya Surabaya Asri

▪ Pengembangan hidran
pemadam kebakaran  di tepi
jalan atau berupa tandon air

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 

▪ Penetapan lokasi evakuasi
bencana berupa Lapangan,
Sarana Pelayanan Umum
kecuali SPU Pendidikan

Di seluruh UP XII 
Sambikerep 
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

5 Sub UP yang 
Diprioritaskan 

Pengembangan fasilitas 
olahraga terpadu terpadu skala 
nasional : 
▪ peningkatan pelayanan

Gelora Bung Tomo yang
didukung dengan fungsi
lainnya; dan

▪ pengembangan jaringan jalan
sebagai akses menuju
Stadion Gelora Bung Tomo

Sub UP XII-A (Blok XII-A2 
dan Blok XII-A4) 

APBD Kota 
Surabaya, 

swasta 

▪ Badan
Perencanaan
Pembangunan

▪ Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ Dinas
Perhubungan

▪ Swasta

Pengembangan kawasan hutan 
kota untuk mendukung fungsi 
lindung: 
▪ penetapan dan

pembangunan hutan kota
sebagai kawasan lindung dan
sebagai ruang sosial;

▪ penetapan ruang terbuka
perbatasan Kota Surabaya
sebagai hutan kota; dan

▪ penetapan kawasan
penyangga TPA Benowo

sebagai kawasan hutan kota.

Sub UP XII-A (Blok XII-A2 
dan Blok XII-A4) 

APBD Kota 
Surabaya 

▪ Dinas
Kebersihan
dan Ruang
Terbuka Hijau 

Penataan kawasan perdagangan 
dan jasa skala kota, meliputi: 
▪ pengembangan dan penataan

kegiatan perdagangan di
sepanjang koridor Jalan

Lingkar Dalam Barat dalam
dan Jalan Lingkar Luar Barat
Luar;

▪ penataan intensitas
bangunan dan tata
bangunan; dan

▪ pengembangan fasilitas

Sub UP XII-A (Blok XII-A2 
dan Blok XII-A4) 

APBN, APBD 
Kota 

Surabaya 
dan Provinsi 

▪ Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,

Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ K/ L terkait
▪ Swasta
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No 
Aspek 

Pengembangan 
Program Pengembangan Lokasi 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Sumber 
Pembiayaan 

Instansi 
Pelaksana 

Tahap 
2019-2023 

Tahap 2 
2024-2028 

Tahap 3 
2029-2033 

Tahap 4 
2034-2038 

1 2 3 4 5 

pendukung kegiatan 
perdagangan. 

Penataan dan pengembangan 
perumahan, meliputi: 

▪ pembatasan pengembangan
kegiatan perumahan pada
kawasan yang ditetapkan
sebagai hutan kota;

▪ peningkatan kualitas
lingkungan kawasan
perkampungan yang ada;

▪ pengembangan konsep
perumahan vertikal atau
rumah susun; dan

▪ pengembangan prasarana
dan sarana pendukung

perumahan.

Sub UP XII-A (Blok XII-A2 
dan Blok XII-A4) 

APBN, APBD 
Kota 

Surabaya 
dan Provinsi 

▪ Dinas
Perumahan

Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

▪ K/ L terkait
▪ Swasta

ttdSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 
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Definisi Kegiatan dan Jenis Kegiatan 

Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

Hutan Kota suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan 

rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, 

yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 

Hutan Kota. 

Kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi 
tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, 

bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola pola tersebut untuk tujuan 

konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. 

Kebun raya. 

Hutan Mangrove hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut 

air laut, sehingga lantai hutannya selalu tergenang air. 

Hutan Mangrove. 

Taman Lingkungan Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan 

rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan, antara lain: RT, 

RW, Kelurahan, dan Kecamatan.  

Taman RT, Taman RW, Taman 

Kelurahan, Taman Kecamatan. 

Taman Kota (Tematik) Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan 
rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota yang masing-masing 

memiliki tema khusus.  

Taman Kota (Tematik). 

Taman Satwa suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga 

konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan 

berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa. 

Kebun Binatang. 

Lapangan Terbuka Lapangan yang sifatnya terbuka dan relatif tanpa perkerasan atau suatu 

pelataran dengan fungsi utama sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan 

untuk kepentingan umum.  

Lapangan Terbuka. 

Bumi Perkemahan Tempat di alam terbuka, dimana para pemakai dapat mendirikan kemah-

kemah untuk keperluan kegiatan bermalam dan melakukan kegiatan sesuai 

motivasinya. Pada lahan RTH masih memungkinkan dibangun fasilitas 

Bumi Perkemahan. 

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

:
:

NOMOR  8 TAHUN 2018
TANGGAL 27 DESEMBER 2018
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Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

penunjang 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan. 

Sawah Lahan/tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi terus 

menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman lainnya. 

Sawah. 

Urban Farming Praktek pertanian, meliputi kegiatan tanaman pangan, peternakan, 

perikanan, dan kehutanan di dalam atau dipinggiran kota. Pada lahan RTH 

masih memungkinkan dibangun fasilitas penunjang 10% (sepuluh persen) 

sesuai dengan ketentuan. 

Urban Farming 

Makam Area lahan yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap 

orang. Tempat pemakaman dapat berupa: Tempat Pemakaman Umum, 

Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus. Pada 
lahan RTH masih memungkinkan dibangun fasilitas penunjang 10% (sepuluh 

persen) sesuai dengan ketentuan. 

Makam. 

Tambak Kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan 

sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). 

Tambak. 

Kolam Pancing, Kolam Ikan Kolam buatan yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya 

perairan, dapat dilengkapi dengan usaha yang menyediakan tempat serta 

fasilitas untuk memancing. Pada lahan RTH masih memungkinkan dibangun 

fasilitas penunjang 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan.    

Kolam Pancing, Kolam Ikan. 

Rumah Tinggal Bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal/hunian, dapat berupa 

rumah tunggal, rumah kopel, atau rumah deret. 

Rumah 

tunggal/kopel/deret/kompleks 

perumahan/rumah dinas/rumah 

diplomat asing. 

Rumah Kos Bangunan dengan fungsi utama untuk rumah tinggal yang juga dimanfaatkan 

untuk kos, dengan jumlah kamar kos maksimal 9 kamar. 

Rumah Kos . 

Kos-kosan/ Asrama Bangunan hunian dengan banyak kamar yang dimanfaatkan untuk 
mahasiswa/pelajar/santri/karyawan, memungkinkan adanya fungsi 

penunjang maksimal 6% (enam persen) dari seluruh luas lantai bangunan. 

Kos-kosan, asrama 

pelajar/mahasiswa, mess karyawan. 

Rumah Usaha Fungsi rumah tetapi juga dipakai untuk kegiatan usaha perdagangan / jasa Praktek dokter perorangan/ bidan 

individu, praktek pengobatan 
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Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

skala lingkungan (bukan industri). alternatif/tradisional, apotek/toko 
obat, salon, butik, toko 

kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, 

konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor Jasa 
informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa 

Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi dan 

pameran), dan sejenisnya. 

Home Industri Fungsi rumah tetapi juga dipakai untuk kegiatan industri skala rumah tangga 
yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan. 

Home industri makanan/minuman, 
pengemasan dan pengepakan, 

laundry, pengolahan air minum isi 

ulang, cuci motor, percetakan, 

konveksi, usaha pemotongan hewan, 

home industri sepatu, dan sejenisnya. 

Rumah Susun (Rusun) bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama.  

Rusun Umum/Rusun Khusus/Rusun 

Negara. 

Apartemen/Kondominium bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama yang diselenggarakan untuk tujuan komersial.  

Flat/Rusun Komersial/ Apartemen / 

Kondominium dan fasilitas 

penunjangnya. 

Toko Tempat usaha yang sifatnya menjual atau menyewakan suatu barang. Fotokopi, toko peralatan, toko 

kelontong, toko makanan, studio foto, 

galeri, toko fashion, apotek, dealer, 
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Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

showroom, penjualan suku cadang 

dan sejenisnya. 

Toko Swalayan (Minimarket, 
Supermarket, Department 
Store, Hypermarket) 

toko dengan sistem pelayanan mandiri dan sistem pendistribusian barang ke 
outlet yang merupakan jaringannya, dengan luas lantai sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Toko Swalayan (Minimarket, 
Supermarket, Department Store, 
Hypermarket). 

Kantor sebuah balai (ruang, gedung dan rumah) tempat yang digunakan untuk 

mengurus suatu pekerjaan (suatu instansi atau perusahaan) atau tempat 

bekerja. 

 

Kantor Jasa pengiriman ekspedisi, 

Kantor swasta pelayanan umum 

antara lain Bank Cabang Pembantu, 

asuransi, leasing, money changer, 
bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, 
konsultan, kontraktor, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor jasa 

informasi pariwisata, kantor jasa 

konsultan pariwisata, kantor jasa 
pramuwisata, balai lelang, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi dan 

pameran, kantor distributor, kantor 

pemasaran barang eksport dan kantor 

stasiun transmisi TV/radio, 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

Ruko (Rumah Toko) / Rukan 

(Rumah Kantor) 

Rumah Toko / Rumah Kantor adalah tempat usaha yang fungsi utamanya 

adalah toko / kantor, tetapi sebagian juga dimanfaatkan untuk rumah tinggal.  

Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah 

Kantor). 

Tempat Usaha Pendidikan bangunan/gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan usaha 

(swasta/perseorangan) bersifat jasa berupa pendidikan nonformal sebagai 

pendukung kegiatan pendidikan formal seperti Bimbingan Belajar, Kursus, 

Tempat Pelatihan, Sanggar Seni. 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat 

Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya. 

Tempat Usaha Restoran bangunan/gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan usaha 

(swasta/perseorangan) penyediaan makanan dan minuman didalam 1 (satu) 

Restoran, rumah makan, warung, 

depot, cafe, dan sejenisnya. 
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Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

Tempat Usaha Kesehatan dan 
Kecantikan 

bangunan gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan usaha dan/atau jasa 

yang berhubungan dengan relaksasi, kesehatan dan perawatan kecantikan. 

Tempat spa, sauna, panti pijat, 
refleksi, salon kecantikan, klinik 

kecantikan, laboratorium kesehatan 

(komersial), distributor alat 

kesehatan/pedagang besar farmasi 

(PBF). 

Tempat usaha Workshop Tempat usaha yang sifatnya melakukan servis dan produksi tetapi masih 

dikategorikan masuk dalam jasa komersial. 

Bengkel kendaraan bermotor, bengkel 

bubut, bengkel las, laundry, usaha 
cuci mobil/motor, bekled kursi, 

percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop 

furnitur, karoseri kendaraan 

bermotor, pengolahan barang bekas, 

pengemasan dan pengepakan, dan 

sejenisnya. 

Tempat Usaha Makanan dan 

Minuman 

Tempat usaha dan/atau produksi untuk jasa boga atau pengolahan makanan 

dan/atau minuman. 

 

catering, jasa boga, tempat 

usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya. 

Tempat Usaha Pemeliharaan 

atau Pengolahan Hewan 

bangunan/gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan usaha bersifat 

perdagangan dan jasa yang melayani penjualan, penitipan, perawatan, dan 

pembelian barang-barang kebutuhan hewan. 

Tempat Usaha Pemeliharaan dan 

Pengolahan Hewan (antara lain: Klinik 

Hewan/penitipan hewan, pet shop, 

cuci sarang burung walet, 

penggilingan daging, dan sejenisnya). 

suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan kontruksi 

khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta 

digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang meliputi pemotongan, 

pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang 

penampungan, pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut 

dan air sisa perendaman. 

Rumah Potong Hewan. 
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Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

Tempat Usaha Tempat Parkir bangunan/gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan parkir kendaraan. Gedung parkir, lahan parkir, dan 

sejenisnya. 

Tempat Usaha Jasa 

Transportasi 

prasarana yang fungsi utamanya untuk tempat parkir kendaraan 

(taxi/bus/truk/mobil rental) yang dapat berupa gedung parkir/parkir 

terbuka. 

Pool taxi, pool bus /truk, jasa 
transportasi wisata, persewaan 

kendaraan, dan sejenisnya. 

Tempat Usaha Olah Raga Tempat usaha untuk kegiatan olahraga yang sifatnya komersial. Lapangan Futsal, Bowling, 

Kolam/Gelanggang Renang,  

Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, sanggar senam, 

Bilyard dan sejenisnya. 

Hotel penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) 
bangunan atau lebih yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 

dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya. 

Hotel / Pondok Wisata/ Villa/ 
Bungalow/ Penginapan / Motel/ 

Apartel/ Kondotel, dan sejenisnya. 

Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI)/ Pusat Pelelangan Ikan 

(PPI) 

bangunan atau pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan 

pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan 

ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang 

menjual/melelang ikan darat). 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat 

Pelelangan Ikan (PPI), Pengasapan 

dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan 

sejenisnya. 

Tempat Hiburan bangunan gedung yang fungsi utamanya untuk penyelenggaraan kegiatan 
berupa usaha seni pertunjukan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi 

lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 

Pub, Bar, Klub Malam, Karaoke 
Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah 

Musik, Diskotik, Bioskop, dan 

sejenisnya. 

Jasa Pengisian Bahan Bakar bangunan/gedung yang fungsi utamanya untuk tempat dimana kendaraan 

bermotor dapat memperoleh bahan bakar. 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum), SPBG (Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Gas) dan 

fasilitas penunjangnya. 

Tempat Wisata dan Fasilitas 

Penunjangnya 

Tempat usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk 

memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan. 

Tempat Usaha Wisata dan 

Penunjangnya (indoor), Tempat Usaha 

Wisata dan Penunjangnya (outdoor). 

Komplek Ruko/ Komplek 

Rukan 

Kompleks Rumah Toko / Rumah Kantor adalah suatu komplek / kawasan 

yang fungsi utamanya adalah toko / kantor, tetapi sebagian juga 

Jenis Rumah Tinggal dan Toko, 

antara lain: fotokopi, toko peralatan, 
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dimanfaatkan untuk rumah tinggal.  toko makanan, studio foto, galeri, toko 

fashion, apotek, dealer, showroom, 
penjualan suku cadang, dan 

sejenisnya. 

Jenis Rumah Tinggal dan Kantor, 

antara lain: Kantor jasa pengiriman 

ekspedisi, kantor swasta pelayanan 
umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money 
changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, 

konsultan, kontraktor, travel agen, 

kantor Jasa informasi Pariwisata, 

Kantor Jasa konsultan Pariwisata, 
Kantor Jasa Pramuwisata, dan 

sejenisnya. 

Komplek Tempat Usaha Kompleks yang fungsi utamanya perdagangan dan jasa komersial tetapi masih 

memungkinkan untuk fungsi campuran (rumah tinggal/fasum/gudang 

penunjang). Hampir semua usaha perdagangan dan jasa komersial 

memungkinkan antara lain: toko / kantor, tempat usaha pendidikan, tempat 
usaha restoran, tempat usaha kecantikan dan kesehatan, tempat usaha 

workshop, tempat usaha makanan dan minuman, tempat usaha 

pemeliharaan dan pengolahan hewan, tempat usaha parkir, hotel, tempat 

hiburan, toko swalayan. Apabila dimanfaatkan untuk kegiatan laundry 

dan/atau percetakan maka luas lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan tersebut maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi). 

Komplek Tempat Usaha. 

Sentra Makanan tempat usaha yang dapat berupa bangunan dan/atau ruang terbuka baik 
permanen maupun semi permanen berupa tenant-tenant tempat penjualan 

makanan jadi atau siap santap. 

Sentra PKL Makanan/ Pusat 
Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan 

sejenisnya  

Sentra PKL lokasi binaan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 

menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik 

pemerintah dan/atau swasta yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi 

Sentra PKL 



-8- 

Kegiatan Definisi/Keterangan Penjelasan Jenis Kegiatan 

sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

Pasar Rakyat (Lingkungan, 
Kawasan, Khusus, Induk) 

 

Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan 
permukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang 

diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Pasar Rakyat (Lingkungan)  

pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan 

permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih 

lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya. 

Pasar Rakyat (Kawasan) 

pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik 

selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, 

pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya. 

Pasar Rakyat (Khusus). 

Pasar Induk / Pasar Grosir adalah bangunan pasar yang bisa berbentuk blok 
maupun deret dengan skala pelayanan regional, kegiatan perkulakan 

perdagangan barang dan jasa dengan sistem grosir atau jumlah banyak 

Pasar Induk/ Pasar Grosir/ Tempat 

Perkulakan. 

Tempat Usaha MICE 

(Meeting, Incentive, 
Conference, Exhibition) 

bangunan /gedung yang fungsi utamanya sebagai tempat pertemuan atau 

penyelenggaraan acara yang dapat menampung banyak orang secara 

insidentil dan dilengkapi fasilitas pendukung yang mencukupi berupa tempat 

parkir, bangunan dan ruang penunjang, bangunan utilitas dan lain 

sebagainya. 

Gedung Pertemuan, Convention, 

Tempat Pameran, Gedung 

Pertunjukan, Galeri Seni, dan 

sejenisnya. 

Pusat Perbelanjaan / Mall Suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang 

didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan 

kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

perdagangan barang 

Mall, shopping center, lifestyle mall, 
dan sejenisnya.  

Central Bisnis/Superblok 

(Mixed Use) 

Suatu pusat bisnis yang terdiri dari beberapa blok massa bangunan yang 

peruntukan utamanya perdagangan dan jasa komersial, memiliki fungsi 

campuran / mixed use antara lain seperti perumahan / fasilitas umum / 

perkantoran 

Mall, shopping center, lifestyle mall, 
perkantoran, apartemen, hotel, 

fasilitas umum kesehatan, fasilitas 

umum pendidikan, dan sejenisnya. 

SPU Pendidikan bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar bagi anak usia dibawah 6 tahun 

Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, 

antara lain: kelompok bermain, 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Taman Kanak-kanak (TK), Tempat 
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Penitipan Anak (TPA), Taman 

Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, 
Childcare. 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar pada jenjang paling dasar pada pendidikan formal. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 

Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar formal pada jenjang menengah pertama pada 

pendidikan formal. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

atau sederajat. 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar formal pada jenjang menengah atas pada 

pendidikan formal. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

sederajat. 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar jalur pendidikan formal setelah pendidikan 

menengah atas. 

Pendidikan Tinggi (Universitas, 

Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, 

Akademi, atau sederajat). 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar-mengajar formal yang terdiri dari lebih dari 1 jenjang 

pendidikan (seperti: SD dan SMP, SMA, dan lainnya). 

Komplek Pendidikan (dalam satu 

lahan/bangunan terdapat beberapa 

level pendidikan yang jenjangnya 

berdekatan). 

bangunan/kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

kegiatan belajar mengajar nonformal. 

Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai 

Latihan Kerja/Lembaga pendidikan 

non gelar. 

bangunan/kompleks bangunan pendidikan tradisional formal berbasis agama 

islam dengan berbagai jenjang dimana peserta pendidikan tinggal dan 

berkegiatan di dalamnya. kompleks biasanya juga menyediakan masjid untuk 

beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. 

Pondok Pesantren. 

bangunan atau kompleks bangunan yang berfungsi untuk memfasilitasi 
kegiatan ilmiah/ pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan 

khusus. 

Laboratorium Penelitian. 
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bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai ruang untuk 

menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 

Perpustakaan. 

SPU Transportasi pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. 

Terminal. 

tempat pemberhentian dan pemberangkatan kereta api. Stasiun. 

Sarana perparkiran yang mendukung sistem transportasi masal Surabaya, 

khususnya AMC. 

Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & 
Ride. 

tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor degan 

cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan. 

Dry Port/terminal peti kemas/depo 

peti kemas 

bangunan/kompleks bangunan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan 

perkeretaapian, seperti bengkel kereta, dsb. 

Fasilitas Perkeretaapian. 

SPU Kesehatan  bangunan/kompleks bangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan 

pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. 

Rumah Sakit Umum. 

 

bangunan/kompleks bangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan 

pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik yang bersifat khusus antara 
lain: Rumah Sakit Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit 

Jiwa,dan sejenisnya. 

Rumah Sakit Khusus, antara lain: 

Rumah Sakit Bersalin/Rumah Sakit 

Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa,dan 

sejenisnya. 

klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar 

dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga 

kesehatan (perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis 

(dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis). 

Klinik, Balai Pengobatan, Balai 

Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

Poliklinik, Prakter Dokter Bersama. 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

Puskesmas  
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kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu 
manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab 

dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan 

kesehatan tertentu. 

Rumah Sakit Hewan. 

SPU Olahraga Fasilitas atau sarana pelayanan yang fungsi utamanya sebagai tempat 

memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga dan bukan ditujukan 

untuk komersial. 

Stadion, Gedung Pusat Olahraga 

(Sport Centre), Fasilitas umum 

olahraga (gelanggang renang, 

lapangan tenis, lapangan basket, 
lapangan futsal, lapangan bulu 

tangkis, lapangan voli, lapangan 

olahraga dalam ruangan/indoor 
(Gedung Olahraga), lapangan olahraga 

luar ruangan/outdoor, pusat 

kebugaran jasmani, lapangan 

squash). 

SPU Sosial - Budaya unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang 

pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan 

pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, 

dan kesejarahan di wilayah kerjanya. 

Balai Budaya dan Kesenian. 

Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan Sumber Daya 

Manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

Sanggar Budaya. 

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, 

memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. 
Museum. 

Bangunan/gedung yang digunakan untuk kegiatan - kegiatan seperti 

rapat/pertemuan/ seminar/ workshop, dan dapat juga digunakan untuk 

kegiatan lain seperti pameran, resepsi pernikahan, dan acara-acara lainnya 

dengan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. 

Balai Pertemuan/Serbaguna/Club 
House/ Gedung Pertemuan umum. 
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Bangunan/ gedung yang digunakan untuk kegiatan seperti rapat / pertemuan 

skala lingkungan. 

Balai RT/RW/Pos Kamling. 

Bangunan/gedung yang berfungsi sebagai lokasi pertemuan dan/atau 

kegiatan berkumpul masyarakat untuk suatu tujuan yang bersifat 

keagamaan. 

Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic 
Center/Asrama Haji, Seminari, dan 

sejenisnya). 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial, yang tugasnya melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan 

aktif, berkehidupan dalam masyarakat. 

Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ 

panti asuhan/ rumah singgah/ 

penampungan/ panti perawatan/ 

rehabilitasi/ rumah sosial. 

Tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah. Krematorium (jasa penitipan jenazah, 

persemayaman, dan pembakaran). 

SPU Peribadatan 
Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agama 

Islam dalam ukuran lebih kecil dari masjid. 

Musholla/Langgar. 

 

Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agama 

Islam. 

Masjid. 

Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agam 

Kristen Protestan dan Katholik. 

Gereja. 

Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agama 

Hindu. 

Pura. 

Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agama 

Budha. 

Vihara. 

Bangunan/ kompleks bangunan yang berfungsi sebagai rumah ibadah agama 

Konghucu. 
Klenteng. 

SPU Pemerintahan Bangunan/ kompleks bangunan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pemerintahan. 

Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, 

Kota), Kantor Polisi. 
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Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus 

didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. 

Balai Lelang. 

Bangunan/ kompleks bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan. 

Industri Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan 

kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

Industri (Aneka industri, Industri 

Mesin dan Logam dasar, Industri 

Kimia Dasar, Industri Perkapalan). 

Gedung atau bangunan atau area yang merupakan filling plant milik swasta 

yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari filling plant PT 

Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG untuk para agen PT. 

Pertamina yang menjual LPG. 

SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan 

Pengisian Bulk Elpiji), Pengisian 

Oksigen. 

Gudang Merupakan ruang untuk kegiatan yang meliputi penerimaan, penyimpanan 

dan pendistribusian barang serta kegiatan tersebut dapat menjadi bagian 

penunjang kegiatan industri maupun perdagangan. 

Gudang. 

Militer dan Fasilitas 

Pertahanan Keamanan 

Gedung atau bangunan atau area yang dikembangkan untuk menjamin 

kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti 

kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat 

nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan lain sebagainya. 

Militer dan Fasilitas Pertahanan 

Keamanan Serta Penunjangnya. 

Kepelabuhanan dan Fasilitas 
Penunjangnya 

Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas - batas 
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 

yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar 

moda transportasi. 

Kepelabuhanan dan Fasilitas 

Penunjangnya. 

Instalasi Utilitas Instalasi untuk mengolah air baku menjadi air yang dapat dikonsumsi terdiri 

dari unit-unit pengolahan yang memiliki fungsi masing-masing. 
Instalasi Pengolahan Air (IPA). 

Sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan 

kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada 

Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) 

Komunal. 
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aktivitas yang lain. 

Instalansi yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari tangki septik 

sampai memenuhi baku mutu lingkungan. 

Instalasi Pengolahan Limbah Tinja 

(IPLT). 

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 

Rumah Kompos. 

Tempat/bangunan/gedung pembakaran limbah/sampah. Depo/Incinerator. 

Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan 

secara aman. 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / 

Lokasi Pembuangan Akhir (LPA). 

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan air dan pengendalian banjir Fasilitas Pengendali Banjir, rumah 

pompa, reservoir, water intake, 

waduk/bozem 

Bangunan/ pos untuk instansi pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 

serta penyelamatan jiwa dan harta benda. 

Pos Pemadam Kebakaran. 

Bagian dari grid yang tersambung langsung dengan sistem distribusi dan 

merupakan pemasok kebutuhan tenaga listrik sistem distribusi. 

Gardu Induk. 

KETERANGAN: 
Kegiatan dan/atau jenis kegiatan yang tidak tercantum pada lampiran ini dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan sejenis dengan 
mempertimbangkan persamaan karakter, dampak terhadap ruang, dan kebutuhan pengembangan.  

WALIKOTA SURABAYA
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KETENTUAN TEKNIS KEGIATAN 

Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Hutan Kota Hutan Kota, Kebun Raya ▪ Ditetapkan melalui SK Walikota;

▪ Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh

persen) untuk kelengkapan dan bangunan

penunjangnya;

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset
Pemerintah Daerah, maka harus 

melakukan sosialisasi kepada warga 

setempat dan mendapat izin dari instansi

yang berwenang; dan

▪ Dapat diakses oleh masyarakat.

Kantor, mushola, sentra makanan, 

taman baca/perpustakaan. 

Hutan Mangrove Hutan Mangrove Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

Kantor, mushola, sentra makanan, 

taman baca/perpustakaan. 

Taman Lingkungan Taman RT, Taman RW, Taman 

Kelurahan, Taman Kecamatan 

Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 
persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

Mushola, sentra makanan, taman 

baca/perpustakaan. 

Taman Kota (Tematik) Taman Kota (Tematik) Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 
penunjangnya. 

Mushola, sentra makanan, taman 

baca/perpustakaan. 

Taman Satwa Kebun Binatang Pemanfaatan lahan 60% (enam puluh puluh 

persen) untuk RTH, 40% (empat puluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

Kantor, mushola, sentra makanan, 

sentra PKL, toko 

 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

penunjangnya. 

 

Lapangan Terbuka Lapangan Terbuka Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 
persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

 

Mushola 

Bumi Perkemahan Bumi Perkemahan Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 
persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

 

Kantor, mushola 

Sawah Sawah Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk budi daya tanaman  yang 

dimungkinkan, dan 10% (sepuluh persen) 

untuk kelengkapan dan bangunan 
penunjangnya. 

 

- 

Urban Farming Urban Farming Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk RTH, dan 10% (sepuluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 
 

- 

Makam Makam Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk makam, dan 10% (sepuluh 

persen) untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

 

Kantor, krematorium, gudang sebagai 

penunjang 

Tambak Tambak Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk tambak, 10% (sepuluh persen) 
untuk kelengkapan dan bangunan 

penunjangnya. 

 

- 

Kolam Pancing, Kolam 

Ikan 

Kolam Pancing, Kolam Ikan Pemanfaatan lahan 90% (sembilan puluh 

persen) untuk kolam ikan/kolam pancing, 

10% (sepuluh persen) untuk kelengkapan 
dan bangunan penunjangnya. 

Mushola, sentra makanan 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Rumah Tinggal Rumah 

tunggal/kopel/deret/komplek 
perumahan/rumah 

dinas/rumah diplomat asing 

Pada zona perumahan maksimal ketinggian 

bangunan 3 (tiga) lantai. 

- 

Rumah Kos  Rumah Kos  ▪ Tidak ada batasan minimal rumija 

▪ Fungsi utama bangunan adalah tetap 

rumah tinggal dimana pemilik 

lahan/pemohon bertempat tinggal di lokasi 

persil yang dimohon; 
▪ Jumlah kamar maksimal 9 (sembilan) 

kamar; 

▪ Pemanfaatan lantai bangunan untuk 

tempat kos maksimal 300 m² (tiga ratus 

meter persegi), sisanya untuk rumah 
tinggal; 

▪ Bangunan masih berkarakter rumah 

tinggal maksimal ketinggian 3 (tiga) lantai; 

dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 
 

- 

Kos-kosan/Asrama Kos-kosan ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Dimanfaatkan hanya untuk Kos-kosan, 

bukan Homestay atau penginapan; 

▪ Pemanfaatan lantai bangunan untuk kos-
kosan maksimal 300 m² (tiga ratus meter 

persegi); dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

 

Toko, warnet, kantin/warung. 

Asrama Pelajar/Mahasiswa, 

Mess Karyawan 

▪ Memiliki kelembagaan dan Izin 
Penyelenggaraan dari instansi terkait; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Toko, kantor, sentra makanan 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Rumah Usaha  Praktek dokter perorangan/ 

bidan individu, praktek 
pengobatan 

alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, 

toko kelontong/warung, warnet,  

jasa boga, katering, kantor 

(kantor advokat, konsultan, 
notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan 

wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor 
Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya. 

▪ Fungsi utama bangunan adalah tetap 

rumah tinggal dan tidak dikavling; 
▪ Pemanfaatan  lantai untuk usaha 

maksimal 50% (lima puluh persen) dari 

rencana Koefisien Dasar Bangunan, 

apabila hasil perhitungan tersebut 

melebihi 100 m² (seratus meter persegi) 

maka lahan yang diijinkan untuk usaha 
maksimal 100 m² (seratus meter persegi) 

dan sisanya untuk rumah tinggal; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

- 

Home Industri  Home industri 

makanan/minuman, 

pengemasan dan pengepakan, 
laundry, pengolahan air minum 

isi ulang, cuci motor, 

percetakan, konveksi, usaha 

pemotongan hewan, home 

industri sepatu, dan sejenisnya. 

▪ Jenis industri adalah industri skala rumah 

tangga yang merupakan skala usaha 

mikro dan kecil yang tidak menimbulkan 
dampak penting terhadap lingkungan; 

▪ Fungsi utama bangunan di lokasi persil 

adalah tetap rumah tinggal;  

▪ Bongkar muat di dalam persil atau tidak 

mengganggu sirkulasi lalu lintas di 

sekitarnya;  
▪ Pemanfaatan untuk home industri 

maksimal 50% (lima puluh persen) dari 

Rencana Koefisien Dasar Bangunan dan 

apabila hasil perhitungan tersebut 

melebihi 300 m² (tiga ratus meter persegi) 
maka lahan yang diijinkan untuk home 

industri maksimal 300 m² (tiga ratus meter 

persegi) dan sisanya untuk rumah tinggal; 

▪ Menyediakan  pengolahan limbah mandiri 

sesuai arahan dokumen lingkungan pada 

Gudang sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

saat operasional; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil. 

 

Rumah Susun (Rusun)  Rusun Umum/Rusun 

Khusus/Rusun Negara 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter);  

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 
mendapat izin dari instansi yang 

berwenang; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Dilengkapi dengan fasilitas penunjang 
berupa perdagangan dan jasa;  

▪ Menyediakan fasilitas umum untuk 

penunjang sesuai ketentuan/aturan yang 

berlaku;   

▪ Menerapkan konsep green building; dan 

▪ Mengikuti ketentuan teknis bangunan 
tunggal atau lebih dari satu bangunan 

(misalnya: jarak antar bangunan, orientasi 

bangunan, posisi bangunan) sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

 

Toko, kantor, masjid/mushola, balai 

pertemuan, taman, fasilitas 

pendidikan anak usia dini, sentra 

makanan 

Apartemen/Kondominium Flat/Rusun Komersial/ 
Apartemen / Kondominium dan 

fasilitas penunjangnya 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 
(sepuluh meter);  

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Dilengkapi dengan fasilitas penunjang 

berupa perdagangan dan jasa; 

▪ Menyediakan dan menyerahkan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa makam 

sesuai ketentuan/aturan yang berlaku; 

▪ Menyediakan dan menyerahkan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas (PSU) 1% (satu persen) 

dari luas lahan kepada Pemerintah 

▪ Usaha jasa pariwisata  
▪ Usaha dan obyek daya tarik wisata, 

rekreasi dan hiburan umum, 

meliputi: karaoke keluarga, fitness 
center, kolam renang, balai 

pertemuan umum, lapangan tenis, 

gedung tenis meja, gelanggang 

olahraga terbuka/tertutup, sarana 
dan fasilitas olahraga, lapangan 

squash, lapangan bulu tangkis  

▪ Usaha penyediaan makan dan 

minum meliputi: restoran, rumah 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Daerah; 

▪ Mengikuti ketentuan teknis bangunan 
tunggal atau lebih dari satu bangunan 

(misanyal: jarak antar bangunan, orientasi 

bangunan, posisi bangunan); dan 

▪ Menerapkan konsep green building. 

makan  

▪ Usaha jasa kesehatan dan 
kecantikan meliputi: klinik 

kecantikan, salon kecantikan, 

barber shop, spa, sauna, panti pijat 

(refleksiologi), klinik, praktek 

dokter bersama, laboratorium 

kesehatan, praktek dokter 
perorangan, apotek 

▪ Usaha pendidikan meliputi: 

kelompok bermain, taman kanak-

kanak (TK), kursus pendidikan  

▪ Usaha jasa komersial skala 

lingkungan antara lain: laundry, 
foto copy, usaha cuci mobil, toko 

swalayan (minimarket), dan 

sejenisnya. 
 

Toko Fotokopi, toko peralatan, toko 

kelontong, toko makanan, 

studio foto, galeri, toko fashion, 

apotek, dealer, showroom, 
penjualan suku cadang, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter), kecuali pada koridor perdagangan 

dan jasa dimungkinkan dengan rumija 

minimal > 3 m (tiga meter); 
▪ Tidak dimanfaatkan untuk toko swalayan 

dengan dilengkapi Surat Pernyataan 

Bukan Toko Swalayan. Apabila 

dimanfaatkan untuk toko swalayan, maka 

harus dilengkapi dengan rekomendasi 
hasil analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Jenis toko disesuaikan dengan peraturan 

terkait dan mengikuti ketentuan 
rekomendasi lingkungan yang telah 

mempertimbangkan dampak lingkungan; 

▪ Untuk bangunan sistem deret, lahan 

diantara GSP dan GSB hanya digunakan 

untuk sirkulasi dan parkir bersama; dan 

Gudang sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

▪ Bagi pengajuan izin toko yang berada di 

lahan Sarana Pelayanan Umum (SPU) dan 
kantor pemerintah, diizinkan sebagai 

penunjang dengan Batasan luas tidak 

melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas 

area/perpetakan. 

 

Toko Swalayan 

(Minimarket, Supermarket, 
Department Store, 
Hypermarket) 

Toko Swalayan (Minimarket) ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 
▪ Melengkapi  rekomendasi hasil analisa  

kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat;  

▪ Standar luas lantai penjualan kurang dari 

400 m² (empat ratus meter persegi);  
▪ Berada pada rumija minimal 9 m 

(sembilan meter); dan 

▪ Ketentuan terkait standar luas lantai 

penjualan maksimal dan minimal lebar 

jalan dapat berubah mengacu pada 

peraturan sektoral di bidang perdagangan. 
 

Gudang sebagai penunjang 

Toko Swalayan (Supermarket) ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Melengkapi rekomendasi hasil analisa  

kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat; 
▪ Minimal berada pada jalan lokal; 

▪ Standar luas lantai penjualan 400 m² 

(empat ratus meter persegi) sampai dengan 

5.000 m² (lima ribu meter persegi); 

▪ Berada pada rumija minimal 11 m (sebelas 

meter); dan 
▪ Ketentuan terkait standar luas lantai 

penjualan maksimal, fungsi jalan dan 

minimal lebar jalan dapat berubah 

mengacu pada peraturan sektoral di 

bidang perdagangan. 

Gudang dan fungsi retail lainnya 

sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Toko Swalayan (Department 
Store) 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 
▪ Melengkapi rekomendasi hasil analisa  

kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat; 

▪ Minimal berada pada jalan lokal; 

▪ Standar luas lantai penjualan di atas 400 

m² (empat ratus meter persegi); 
▪ Berada pada rumija minimal 11 m (sebelas 

meter); dan 

▪ Ketentuan terkait standar luas lantai 

penjualan maksimal, fungsi jalan dan 

minimal lebar jalan dapat berubah 
mengacu pada peraturan sektoral di 

bidang perdagangan. 

 

Gudang dan fungsi retail lainnya 

sebagai penunjang 

Toko Swalayan (Hypermarket) ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Melengkapi rekomendasi hasil analisa  

kondisi sosial ekonomi masyarakat 
setempat; 

▪ Berada pada minimal akses jalan kolektor; 

▪ Standar luas lantai penjualan diatas 5.000 

m² (lima ribu meter persegi); 

▪ Berada pada rumija minimal 14 m (empat 
belas meter); dan 

▪ Ketentuan terkait standar luas lantai 

penjualan maksimal, fungsi jalan dan 

minimal lebar jalan dapat berubah 

mengacu pada peraturan sektoral di 

bidang perdagangan. 
 

Gudang dan fungsi retail lainnya 

sebagai penunjang 

Kantor Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta 

pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, 

asuransi, leasing, money 

▪ Berada pada rumija 6 m (enam meter), 

kecuali pada koridor perdagangan dan jasa 

dimungkinkan dengan rumija minimal > 3 

m (tiga meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

Gudang sebagai penunjang, 

depot/warung/kantin 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

changer, bursa saham, kantor 

swasta pengacara, notaris, 

akuntan, konsultan, 
kontraktor, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor jasa 

informasi pariwisata, kantor 

jasa konsultan pariwisata, 
kantor jasa pramuwisata, balai 

lelang, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor 

distributor, kantor pemasaran 
barang eksport dan kantor 

stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI), dan 

sejenisnya. 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Untuk bangunan sistem deret, lahan 
diantara GSP dan GSB hanya digunakan 

untuk sirkulasi dan parkir bersama. 

 

Ruko (Rumah Toko) / 

Rukan (Rumah Kantor) 

Ruko (Rumah Toko) / Rukan 

(Rumah Kantor) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 
meter), kecuali pada koridor perdagangan 

dan jasa dimungkinkan dengan rumija 

minimal > 3 m (tiga meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Dilengkapi Surat Pernyataan Bukan Toko 
Swalayan.  Apabila dimanfaatkan untuk 

toko swalayan, maka harus dilengkapi 

dengan rekomendasi hasil analisa  kondisi 

sosial ekonomi masyarakat setempat; dan 

▪ Untuk bangunan sistem deret, lahan 

diantara GSP dan GSB hanya digunakan 
untuk sirkulasi dan parkir bersama. 

 

Gudang sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Tempat Usaha Pendidikan  Bimbingan Belajar, Kursus, 

Tempat Pelatihan, Sanggar Seni 

(tari, lukis), dan sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Untuk  bangunan sistem deret, lahan 

diantara GSP dan GSB hanya digunakan 

untuk sirkulasi dan parkir bersama. 

Kantor, kantin, mushola 

Tempat Usaha Restoran Restoran, rumah makan, 

warung, depot, cafe, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil, dan apabila 

kebutuhan parkir pada rekomendasi lalu 

lintas tidak mencukupi maka kegiatan 

yang dimohon tidak dapat diijinkan. 
 

Gudang sebagai penunjang, mushola 

Tempat Usaha Kesehatan 

dan Kecantikan  

Tempat spa, sauna, panti pijat, 

refleksi, salon kecantikan, 

klinik kecantikan 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Mushola, kantin, gudang sebagai 

penunjang 

Laboratorium kesehatan 

(komersial) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil. 

Kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang 

Distributor alat 

kesehatan/pedagang besar 

farmasi (PBF) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Mushola, kantin, gudang sebagai 

penunjang 

Tempat Usaha Workshop Bengkel kendaraan bermotor, 

bengkel bubut, bengkel las, 

laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, 

percetakan, digital printing, 
workshop kerajinan, konveksi, 

workshop furnitur, karoseri 

kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 
▪ Luas lantai untuk kegiatan workshop 

maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi)   

Mushola, kantin, gudang sebagai 

penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

pengemasan dan pengepakan 

dan sejenisnya 

Tempat Usaha Makanan 

dan Minuman  

catering, jasa boga, tempat 
usaha/produksi makanan 

dan/atau minuman, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 
meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Mushola, gudang sebagai penunjang 

Tempat Usaha 

Pemeliharaan atau 

Pengolahan Hewan  

Tempat Usaha Pemeliharaan 

dan Pengolahan Hewan (antara 

lain: klinik hewan/penitipan 

hewan, pet shop, cuci sarang 
burung walet, penggilingan 

daging, dan sejenisnya) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil. 

Mushola, gudang sebagai penunjang 

Rumah Potong Hewan  ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 
▪ Memiliki jarak aman dan tidak berbatasan 

langsung dengan permukiman. 

 

Kantor/ruang administrasi, 

laboratorium, gudang sebagai 

penunjang 

Tempat Usaha Tempat 

Parkir  

Gedung parkir, lahan parkir, 

dan sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter). 

 

Kantor, mushola sebagai penunjang 

Tempat Usaha Jasa 

Transportasi  

Pool taxi, pool bus /truk, jasa 

transportasi wisata, persewaan 

kendaraan, dan sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter). 

 

Kantor, kantin, mushola, gudang 

sebagai penunjang 

Tempat Usaha Olah Raga  Lapangan futsal, Bowling, 
Kolam/gelanggang renang, 

Lapangan bulu Tangkis, 

Tempat Fitness dan Gym, 

sanggar senam, bilyard dan 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 
meter); dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil 

Kantor, mushola, 
depot/warung/kantin, gudang sebagai 

penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

sejenisnya 

Hotel Hotel/Pondok Wisata/Villa/ 

Bungalow/Penginapan/Motel/ 
Apartel/ Kondotel, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); dan 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil 

▪ Usaha jasa pariwisata 

▪ Usaha dan obyek daya tarik wisata, 
rekreasi dan hiburan umun 

kecuali: Bioskop, dunia fantasi, 

taman satwa, pentas pertunjukan 

satwa.  

▪ Usaha sarana pariwisata meliputi: 

penyediaan akomodasi dan makan 
minum, usaha penyedian angkutan 

wisata. 

▪ Usaha jasa kesehatan meliputi: 

klinik kecantikan, praktek dokter 

bersama, laboratorium optik, 
praktek dokter perorangan, apotek 

▪ Usaha jasa komersial skala 

lingkungan antara lain: laundry, 

foto copy. 

 

Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI)/ Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI) 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 

Pusat Pelelangan Ikan (PPI), 
Pengasapan dan pengolahan 

ikan, pasar ikan, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); dan 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang 

Tempat Hiburan Pub, Bar, Klub Malam, Karaoke 

Keluarga, Karaoke Dewasa, 

Rumah Musik, Diskotik,  

Bioskop, dan sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; 

▪ Untuk Pub, Bar, Club Malam, Karaoke 

dewasa, rumah musik, diskotik, berada 

pada Pusat Bisnis Surabaya/Komplek 

Ruko dan tidak berbatasan langsung 
dengan fasilitas umum tempat ibadah. 

Apabila berdekatan/berbatasan langsung 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

dengan Perumahan dan fasilitas umum 

selain tempat ibadah, maka harus 
melakukan sosialisasi dan mendapat 

persetujuan warga sekitar pada saat 

pengajuan kajian dampak lingkungan; dan 

▪ Untuk Karaoke Keluarga, apabila 

berdekatan/berbatasan langsung dengan 

tempat ibadah maka harus melakukan 
sosialisasi dan mendapat persetujuan 

warga sekitar pada saat pengajuan kajian 

dampak lingkungan. 

 

Jasa Pengisian Bahan 

Bakar 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum), SPBG (Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Gas) 

dan fasilitas penunjangnya 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 
▪ Mendapat rekomendasi Pertamina atau 

Perusahaan Bahan Bakar lain atau 

instansi terkait; 

▪ KDH minimal 20 % (dua puluh persen); 

dan  

▪ Ketentuan lainnya mengacu peraturan 
sektoral di bidang Energi dan Sumberdaya 

Mineral. 

 

▪ Kantor, toko, toko swalayan 

(minimarket), rumah 
makan/restoran, bengkel 

mobil/sporing balancing, cuci dan 

salon mobil, mushola, gudang 

sebagai penunjang 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 
(minimarket), maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

 

Tempat Wisata dan 

Fasilitas Penunjangnya 

Tempat Usaha Wisata dan 

Penunjangnya (indoor) 
▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); dan  

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Toko, kantor, food court/sentra 

makanan, penginapan, mushola, 
gudang sebagai penunjang 

 Tempat Usaha Wisata dan 

Penunjangnya (outdoor) 

Komplek Ruko/ Komplek 

Rukan 

Jenis Rumah Tinggal dan Toko, 

antara lain : fotokopi,  toko 

peralatan, toko makanan, 

studio foto, galeri, toko fashion, 

apotek, dealer, showroom, 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Mengikuti ketentuan penyediaan dan 

Gudang sebagai penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

penjualan suku cadang, dan 

sejenisnya. 
 

Jenis Rumah Tinggal dan 

Kantor, antara lain : Kantor 

jasa pengiriman ekspedisi, 

kantor swasta pelayanan umum 

antara lain Bank Cabang 
Pembantu, asuransi, leasing, 
money changer, bursa saham, 

kantor swasta pengacara, 

notaris, akuntan, konsultan, 

kontraktor, travel agen, kantor 

Jasa informasi Pariwisata, 
Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa 

Pramuwisata, dan sejenisnya. 

penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) sesuai ketentuan; dan 
▪ Lahan diantara GSP dan GSB hanya 

digunakan untuk sirkulasi dan parkir 

Bersama. 

 

Komplek Tempat Usaha Komplek Tempat Usaha ▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil;  

▪ Dalam satu komplek tempat usaha 

minimal terdiri dari 10 (sepuluh) unit; 

▪ Mengikuti ketentuan penyediaan dan 

penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) sesuai ketentuan; dan 
▪ Lahan diantara GSP dan GSB hanya 

digunakan untuk sirkulasi dan parkir 

bersama. 

 

Toko, kantor, mushola, gudang 

sebagai penunjang 

Sentra Makanan Sentra PKL Makanan/ Pusat 

Jajanan/ Food Court/ Pujasera, 

dan sejenisnya  

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil, dan apabila 

kebutuhan parkir pada rekomendasi lalu 

lintas tidak mencukupi maka kegiatan 

Kantor, mushola  
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

yang dimohon tidak dapat diijinkan; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 
Pemerintah Daerah, maka harus 

melakukan sosialisasi kepada warga 

setempat dan mendapat izin dari instansi 

yang berwenang. 

 

Sentra PKL Sentra PKL ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan apabila 

kebutuhan parkir pada rekomendasi lalu 

lintas tidak mencukupi maka kegiatan 

yang dimohon tidak dapat diijinkan; dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah, maka harus 

melakukan sosialisasi kepada warga 

setempat dan mendapat izin dari instansi 

yang berwenang. 

 

Kantor, mushola  

Pasar Rakyat (Lingkungan, 

Kawasan, Khusus, Induk) 

Pasar Rakyat (Lingkungan)  ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; 

▪ Berada pada rumija minimal 7 (tujuh) 

meter;  

▪ Luas lahan minimal 200 m² (dua ratus 

meter persegi);   
▪ Harus mendapat rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat; dan  

▪ Ketentuan terkait akses rumija        

minimal dan luas lahan minimal dapat 

berubah mengacu peraturan sektoral di 
bidang Perdagangan. 

    

Kantor, mushola, gudang sebagai 
penunjang 

Pasar Rakyat (Kawasan) ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

meter;  

▪ Luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu 
meter persegi);   

▪ Harus mendapat rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat; dan  

▪ Ketentuan terkait akses rumija        

minimal dan luas lahan minimal dapat 
berubah mengacu peraturan sektoral di 

bidang Perdagangan. 

    

Pasar Rakyat (Khusus) ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) 
meter;  

▪ Luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu 

meter persegi);   

▪ Harus mendapat rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat; dan  
▪ Ketentuan terkait akses rumija       

minimal dan luas lahan minimal dapat 

berubah mengacu peraturan sektoral di 

bidang Perdagangan. 

    

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang 

Pasar Induk/ Pasar Grosir/ 

Tempat Perkulakan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; 

▪ Berada pada minimal jalan kolektor dan 

ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter;        

▪ Luas lahan minimal 22.000 m² (dua puluh 

dua ribu meter persegi);       
▪ Harus mendapat rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat; dan 

▪ Ketentuan terkait fungsi jalan, akses 

rumija minimal dan luas lahan       

Kantor, mushola, gudang sebagai 
penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

minimal dapat berubah mengacu 

peraturan sektoral di bidang Perdagangan. 
    

Tempat Usaha MICE 

(Meeting, Incentive, 
Conference, Exhibition) 

Gedung Pertemuan, Convention, 

Tempat Pameran, Gedung 

Pertunjukan, Galeri Seni, dan 

sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil, dan apabila 

kebutuhan parkir pada rekomendasi lalu 

lintas tidak mencukupi maka kegiatan 
yang dimohon tidak dapat diijinkan. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang,  

Pusat Perbelanjaan / Mall 

 

Mall, shopping center, lifestyle 
mall, dan sejenisnya.  

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 16 (enam belas) meter;        

▪ Berada pada minimal akses jalan kolektor; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; 

▪ Melengkapi rekomendasi hasil analisa  

kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat; dan  

▪ Menyediakan ruang untuk Pedagang Kaki 

Lima (PKL). 
 

Kantor, fasilitas peribadatan, sentra 

makanan/ food court, gudang sebagai 

penunjang 

Central Bisnis/Superblok 

(Mixed use) 
Mall, shopping center, lifestyle 
mall, perkantoran, apartemen, 

hotel, fasilitas umum 

kesehatan, fasilitas umum 

pendidikan, dan sejenisnya 

▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter) atau merupakan jalan 

kolektor; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 
▪ Untuk mixed use yang terdapat 

apartemen/kondominium maka juga 

mengikuti aturan kegiatan apartemen;  

▪ Untuk kawasan atau bangunan yang 

berupa mixed use dengan luasan tertentu 

maka wajib mengikuti Ketentuan Teknis 
Pengembangan Kawasan; dan 

▪ Menyediakan ruang untuk Pedagang Kaki 

Lima (PKL). 

 

Kantor, fasilitas peribadatan, sentra 

makanan/ food court, gudang sebagai 

penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

SPU Pendidikan 

  

Fasilitas Pendidikan Anak Usia 

Dini, antara lain: kelompok 
bermain, Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan 

Anak (TPA), Taman Pendidikan 

Quran (TPQ), Daycare, 

Childcare. 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah, maka harus 
melakukan sosialisasi kepada warga 

setempat dan mendapat izin dari instansi 

yang berwenang. 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;   

 

Kantor, mushola, kantin, taman 

baca/perpustakaan, gudang sebagai 
penunjang. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 
Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil;   

▪ Melengkapi rekomendasi atau izin 

operasional dari Dinas Pendidikan; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 
mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

Kantor, mushola, kantin, taman 
baca/perpustakaan, gudang sebagai 

penunjang. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 

Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau sederajat 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter), kecuali pada bangunan yang telah 

berizin; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil;  

▪ Melengkapi rekomendasi atau izin 

operasional dari Dinas Pendidikan; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

Kantor, mushola, kantin, taman 

baca/perpustakaan, gudang sebagai 

penunjang. 

Fasilitas Pendidikan Setingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau sederajat 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter), kecuali pada bangunan yang telah 

berizin; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil;  

▪ Melengkapi rekomendasi atau izin 

operasional dari Dinas Pendidikan; dan 

Kantor, mushola, kantin, taman 

baca/perpustakaan, gudang sebagai 

penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 
 

Pendidikan Tinggi (Universitas, 

Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau 

sederajat) 

▪ Untuk pengajuan izin baru minimal 

berada di jalan lokal atau ruas jalan 

eksisting dengan rumija minimal 10 m 
(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;  

▪ Melengkapi rekomendasi atau izin 

operasional dari instansi yang berwenang; 

dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 
▪  

▪ Kantor, mushola, kantin, toko, 

toko swalayan (minimarket), 

rumah dinas, asrama, kantor 
Bank Cabang Pembantu, gudang 

sebagai penunjang. 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 

(minimarket), maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 
analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

Komplek Pendidikan (dalam 

satu lahan/bangunan terdapat 
beberapa level pendidikan yang 

jenjangnya berdekatan) 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Ketentuan permohonan izin sesuai jenjang 

pendidikan di dalam komplek tersebut; 

dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 
 

▪ Kantor, mushola, kantin, toko, 

toko swalayan (minimarket), 
taman baca/perpustakaan, 

gudang sebagai penunjang. 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 

(minimarket) maka harus 
melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

Pendidikan/Sekolah 

Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga pendidikan non 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter) kecuali pada bangunan 

yang telah berizin; 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

Kantor, mushola, kantin, toko, taman 

baca/perpustakaan, gudang sebagai 

penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

gelar parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 
Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 
 

Pondok Pesantren ▪ Berada pada rumija minimal > 3 m (tiga 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 

 

Kantor, mushola/masjid, kantin, toko, 

taman baca/perpustakaan, gudang 
sebagai penunjang 

Laboratorium Penelitian ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

 

Kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang 

Perpustakaan ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 

 

Kantor, mushola, kantin, toko, 

gudang sebagai penunjang 

SPU Transportasi Terminal ▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); 

▪ Kantor, mushola, sentra 

makanan, toko, toko swalayan 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;  
▪ Berada pada akses minimal jalan kolektor; 

dan 

▪ Melengkapi rekomendasi OPD terkait. 

(minimarket), gudang sebagai 

penunjang 
▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 

(minimarket) maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 
 

Stasiun ▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;  

▪ Berada pada akses minimal jalan kolektor; 
dan 

▪ Melengkapi rekomendasi OPD terkait. 

▪ Kantor, mushola, sentra 

makanan, toko, toko swalayan 

(minimarket), gudang sebagai 

penunjang 

▪ Apabila kegiatan penunjang 
berupa toko swalayan 

(minimarket)maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

 

Gedung Parkir/ Tempat 

Parkir/Park & Ride 
▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); dan  

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 
berwenang. 

▪ Kantor, mushola, kantin, toko, 
toko swalayan (minimarket) 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 

(minimarket) maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 
analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

 

 

Dry Port / terminal peti kemas/ 

depo peti kemas 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 
▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku 

 

 

Kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Fasilitas Perkeretaapian ▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); dan  
▪ Mengikuti ketentuan/peraturan teknis 

yang berlaku 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

SPU Kesehatan 

  

Rumah Sakit Umum ▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;  
▪ Melengkapi studi kelayakan yang disetujui 

oleh Dinas Kesehatan atau izin operasional 

dari Dinas Kesehatan sesuai klasifikasi 

rumah sakit; 

▪ Memiliki fasilitas pengolahan limbah 
secara mandiri; 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang; dan 
▪ Harus berbadan hukum 

 

▪ Toko, toko swalayan (minimarket), 

tempat usaha restoran, 

penginapan, laboratorium, 

gudang, kantor, fasilitas olahraga, 
mushola/masjid, TPS LImbah B3 

dan fungsi lain yang bersifat 

penunjang 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 
(minimarket) maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

Rumah Sakit Khusus, antara 

lain: Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan 

Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan 

sejenisnya  

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil;  
▪ Melengkapi studi kelayakan yang disetujui 

oleh Dinas Kesehatan atau izin operasional 

dari Dinas Kesehatan sesuai klasifikasi 

rumah sakit; 

▪ Memiliki fasilitas pengolahan limbah 

secara mandiri; 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang; dan 

▪ Toko, toko swalayan (minimarket), 

tempat usaha restoran, 

penginapan, laboratorium, 

gudang, kantor, fasilitas olahraga, 
mushola/masjid, TPS LImbah B3, 

dan fungsi lain yang bersifat 

penunjang 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 

(minimarket) maka harus 
melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

▪ Harus berbadan hukum 

 

Klinik, Balai Pengobatan, Balai 
Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

Poliklinik, Praktek Dokter 

Bersama 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 
meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Untuk Klinik rawat inap harus berbadan 

hukum 

 

Toko, kantin, laboratorium, kantor, 
mushola, gudang, dan fungsi lain 

yang bersifat penunjang 

 

Puskesmas ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

 

kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang. 

Rumah Sakit Hewan ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Memiliki fasilitas pengolahan limbah 

secara mandiri; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

 

Toko, kantin, laboratorium, kantor, 

mushola, gudang, dan fungsi lain 
yang bersifat penunjang 

SPU Olahraga Stadion ▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; 

▪ Berada pada minimal akses jalan kolektor; 

dan 

▪ Toko, toko swalayan (minimarket), 

tempat usaha restoran, 
mushola/masjid, penginapan, 

kantor, gudang dan fungsi lain 

yang bersifat penunjang 

▪ Apabila kegiatan penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

 

berupa toko swalayan 

(minimarket) maka harus 
melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

Gedung Pusat Olahraga (Sport 

Centre) 

▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 

 

kantor, toko, kantin, mushola, gudang 

sebagai penunjang 

Gedung Olahraga (gelanggang 

renang, pusat kebugaran 

jasmani, dan sejenisnya) 

▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 

belas meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 
Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang 

 

Kantor, toko, kantin, mushola, 

gudang sebagai penunjang 

Lapangan Olahraga (lapangan 
tenis, lapangan basket, 

lapangan futsal, lapangan bulu 

tangkis, lapangan voli, 

lapangan squash, dan 

sejenisnya) 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 
(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang 

 

Kantor, toko, kantin, mushola, 
gudang sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

SPU Sosial - Budaya Balai Budaya dan Kesenian ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Berada pada minimal akses jalan lokal. 

 

Kantor, kantin, mushola, gudang 

sebagai penunjang 

Museum ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter);  

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil; dan 

▪ Berada pada minimal akses jalan lokal. 

 

Kantor, mushola, toko, gudang 

sebagai penunjang 

Sanggar Budaya  Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang 

Balai 
Pertemuan/Serbaguna/Club 

House/Gedung Pertemuan 

umum 

▪ Berada pada rumija minimal > 3 m (tiga 
meter); dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

Kantor, mushola, kantin, gudang 
sebagai penunjang 

Balai RT/RW/Pos Kamling Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

 

 

gudang sebagai penunjang 

Pusat Kegiatan Keagamaan 

(Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 
(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Berada pada minimal akses jalan lokal. 

 

Kantor, kantin, toko, gudang sebagai 
penunjang 

Fasilitas tuna wisma, panti 

jompo/ panti asuhan/ rumah 
singgah/ penampungan/ panti 

perawatan/ rehabilitasi/ rumah 

sosial 

▪ Berada pada rumija minimal > 3 m (tiga 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

Kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 
 

Krematorium (jasa penitipan 

jenazah, persemayaman, dan 

pembakaran) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Memiliki sistem pengelolaan limbah 

mandiri; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil 
 

Kantor, gudang sebagai penunjang 

SPU Peribadatan  Mushola/langgar Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang berwenang. 

 

Gudang sebagai penunjang 

Masjid ▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 
parkir di dalam persil;   

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 
berwenang; 

▪ Mengikuti persyaratan pembangunan 

tempat ibadah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

▪ Apabila berada di bangunan komplek 

ruko/rukan atau komplek tempat usaha 
maka harus melakukan sosialisasi dan 

mendapat persetujuan warga komplek 

ruko/rukan atau komplek tempat usaha. 

 

Kantor, gudang sebagai penunjang 

Gereja Kantor, gudang sebagai penunjang 

Pura Kantor, gudang sebagai penunjang 

Vihara Kantor, gudang sebagai penunjang 

Klenteng Kantor, gudang sebagai penunjang 

SPU Pemerintahan Kantor Pemerintah (pusat, 

provinsi, kota), kantor polisi 

▪ Berada pada rumija minimal > 3 m (tiga 

meter); 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

▪ Kantor, toko, mushola/masjid, 

kantin 
▪ Untuk masjid dan/atau fasilitas 

peribadatan lain wajib mengikuti 

persyaratan pembangunan tempat 

ibadah sesuai ketentuan 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 

 

peraturan perundang-undangan. 

Balai Lelang ▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah aset 
Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat izin dari instansi yang 

berwenang. 

 

Kantor, mushola, kantin, gudang 

sebagai penunjang 

Lembaga Pemasyarakatan ▪ Berada pada rumija minimal 16 m (enam 
belas meter); dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 

▪ Kantor, toko, mushola/masjid, 
kantin, gudang sebagai penunjang 

▪ Untuk masjid dan/atau fasilitas 

peribadatan lain wajib mengikuti 

persyaratan pembangunan tempat 

ibadah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Industri Industri (Aneka industri, 

Industri Mesin dan Logam 

dasar, Industri Kimia Dasar, 

Industri Perkapalan) 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 

(sepuluh meter); 

▪ Menyediakan kolam tampung atau long 
storage dengan volume atau kapasitas air 

sesuai dengan rekomendasi teknis rekom 

drainase; 
▪ Menyediakan fasilitas lainnya mengikuti 

rekomendasi dokumen lingkungan yang 

telah mempertimbangkan dampak 

lingkungan; 

▪ Untuk kawasan industri, RTH publik 
minimal 10% (sepuluh persen); 

▪ Lebar kavling minimal di luar ketentuan 

Garis Sempadan Samping Bangunan kiri 

dan/atau kanan adalah 18 (delapan belas) 

▪ Kantor, kantin, mushola/masjid, 

TPS, IPAL dan gudang sebagai 

penunjang. 

▪ Untuk masjid dan/atau fasilitas 

peribadatan lain wajib mengikuti 
persyaratan pembangunan tempat 

ibadah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

meter;  

▪ Wajib menangani limbah yang ada secara 
mandiri sesuai aturan dan ketentuan yang 

berlaku; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

 
 

SPPBE (Stasiun Pengangkutan 
dan Pengisian Bulk Elpiji), 

Pengisian Oksigen 

▪ Berada pada rumija minimal 10 m 
(sepuluh meter); 

▪ Menyediakan kolam tampung atau long 
storage dengan volume atau kapasitas air 

sesuai dengan rekomendasi teknis rekom 

drainase; 

▪ Menyediakan fasilitas lainnya mengikuti 
rekomendasi dokumen lingkungan yang 

telah mempertimbangkan dampak 

lingkungan;  

▪ Dilengkapi surat pernyataan akan 

menangani limbah yang ada secara 

mandiri sesuai aturan dan ketentuan yang 
berlaku; dan 

▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 

 

Kantor, toko, kantin, mushola, 
gudang sebagai penunjang. 

 

Gudang Gudang ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); dan 
▪ Mencukupi dan menyediakan kebutuhan 

parkir di dalam persil. 
 

 
 

Kantor, mushola, kantin 

Militer dan Fasilitas 

Pertahanan Keamanan  

Militer dan Fasilitas Pertahanan 

Keamanan Serta Penunjangnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); dan 

▪ Mendapatkan rekomendasi dari pihak 
yang berwenang 

▪ Kantor, toko, kantin, asrama,  

mushola/masjid, gudang sebagai 

penunjang. 
▪ Untuk masjid dan/atau fasilitas 

peribadatan lain wajib mengikuti 

persyaratan pembangunan tempat 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

ibadah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Kepelabuhanan dan 

Fasilitas Penunjangnya 

Kepelabuhanan dan Fasilitas 

Penunjangnya 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); dan 

▪ Mendapatkan rekomendasi dari pihak 

yang berwenang 

▪ Toko, toko swalayan (minimarket), 

tempat usaha restoran, fasilitas 

peribadatan, gudang sebagai 

penunjang, kantor 

▪ Apabila kegiatan penunjang 

berupa toko swalayan 
(minimarket), maka harus 

melengkapi  rekomendasi hasil 

analisa  kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat 

▪ Untuk masjid dan/atau fasilitas 
peribadatan lain wajib mengikuti 

persyaratan pembangunan tempat 

ibadah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Instalasi Utilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 
▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 
mendapat persetujuan dari instansi 

terkait. 

 

Kantor, mushola, rumah pompa, 

gudang sebagai penunjang. 

Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) Komunal 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Menyediakan barrier hijau; 
▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 
 

Instalasi Pengolahan Limbah 

Tinja (IPLT) 

▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS), Depo 
Sampah, Bank Sampah, Rumah 

Kompos 

▪ Berada pada rumija minimal > 3 m (tiga 

meter); 
▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 
berwenang. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

Depo/Incinerator ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); 

▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 
 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

/ Lokasi Pembuangan Akhir 

(LPA) 

▪ Menyediakan barrier hijau; 

▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 
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Kegiatan Jenis Kegiatan Ketentuan Teknis Batas/Lingkup Kegiatan 
Penunjang*, antara lain: 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 
mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 

 

Fasilitas pengendali banjir, 

rumah pompa, reservoir, water 

intake, waduk/bozem 

▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 
sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

Pos Pemadam Kebakaran ▪ Berada pada rumija minimal 6 m (enam 

meter); dan 
▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 

berwenang. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

Gardu Induk ▪ Mengikuti ketentuan / peraturan teknis 

yang berlaku; dan 

▪ Apabila berada pada lokasi tanah Aset 

Pemerintah Daerah harus melakukan 

sosialisasi kepada warga setempat dan 

mendapat persetujuan dari instansi yang 
berwenang. 

 

Kantor, mushola, gudang sebagai 

penunjang. 

 
 
KETERANGAN:  
* kegiatan penunjang dibatasi dengan ketentuan:  

a) pada bangunan gedung bertingkat rendah sampai sedang maksimal 20% dari luas lahan setelah terpotong rencana kota;  

b) pada bangunan gedung bertingkat tinggi dengan kegiatan tunggal (single use acitvity) maksimal 6% dari luas lantai; 

c) pada bangunan gedung bertingkat tinggi dengan kegiatan campuran (mix use acitvity) maksimal 3% dari luas lantai; dan 
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d) Perincian kegiatan penunjang pada huruf b dan c diatur dengan ketentuan:

No Komponen Keterangan 3% 6% 
1 Niaga Antara lain toko, cafe, restoran, laundry 10% 20% 

2 Pelayanan Umum Antara lain balai RW, pusat komunitas, kantin karyawan. 45% 40% 

3 Pendidikan Antara lain kelompok bermain, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Universitas, Perpustakaan, Tempat Penitipan Anak (day care) 

4 Peribadatan Antara lain mushola/Masjid, Gereja, dan sejenisnya 

5 Kesehatan Antara lain klinik, Praktek Dokter, Posyandu, Apotek, dan sejenisnya 

6 Ruang Terbuka dan Rekreasi Antara lain playground, olahraga, kolam renang, fitness, taman di 

bangunan, dan sejenisnya. 

45% 40% 

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006 



PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR     :

TANGGAL :

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA 

PERKANTORAN

ZONA 

INDUSTRI

PB-1 PB-2 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 RTH-1 RTH-2 RTH-3 R-2 R-3 R-4 K-4 K-5 K-6 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 SPU-5 SPU-6 SPU-7 KT-1 I-4 KH-1 KH-4 KH-5

Hutan Kota
Waduk / 

Bozem

Sempadan 

Pantai

Sempadan 

Sungai 

Sempadan 

Waduk/ 

Bozem

Sempadan 

SUTT/

SUTET

Sempadan 

Rel KA 

Taman & 

Lapangan 

Jalur 

Hijau
Makam

Perumahan 

Kepadatan 

Tinggi

Perumahan 

Kepadatan 

Sedang

Perumahan 

Kepadatan 

Rendah

Skala 

Internasional/

Nasional

Skala 

Regional/Kota/ 

UP

Skala Lokal/ 

Lingkungan
Pendidikan Transportasi Kesehatan Olah Raga

Sosial 

Budaya
Peribadatan Lainnya Kantor Pemerintah

Aneka 

Industri

Pertahanan 

dan 

Keamanan

Pelabuhan
Instalasi  

Utilitas

Hutan Kota Hutan Kota, Kebun Raya I X I I I I I I I T I I I T T T X X X X X X I X X X X X

Hutan Mangrove Hutan Mangrove T X I T X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X

Taman Lingkungan Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan I T I I I T T I I I I I I T T T X X X X X X I T T T T X

Taman Kota (Tematik) Taman Kota (Tematik) I T I I I T T I I I I I I T T T T T T T T T I T T T T T

Taman Satwa Kebun Binatang T X X X X X X T X X X X  X X X X X X X X X X I X X X X X

Lapangan Terbuka Lapangan Terbuka T X I I I I X I I I I I I T T T T T T T T T I T T T T X

Bumi Perkemahan Bumi Perkemahan T X X X X X X X X X I I I X X X X X X X X X T X X X X X

Sawah Sawah T X X T T T T X X X T T T T T T X X X X X X I X X T X X

Urban Farming Urban Farming T T I I I I I I I X I I I T T T X X X X X X I X X T X X

Makam Makam T X T T X T T T T I T T T T T T X X X X X X I X T T T X

Tambak Tambak T T T T X T X X X X X X X X X X X X X X X X I X T T X X

Kolam Pancing, Kolam Ikan Kolam Pancing, Kolam Ikan T T T T X T X T T X T T T X X X X X X X X X I X T T X X

Rumah Tinggal Rumah tunggal/kopel/deret/kompleks perumahan/rumah 

dinas/rumah diplomat asing

X X X X X X X X X X I I I T I I T T T T T T T T T T T X

Rumah Kos Rumah Kos X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T X T T T X

Kos-kosan X X X X X X X X X X T T T T T I T T T T T T T X T T T X

Asrama Pelajar/Mahasiswa, Mess Karyawan X X X X X X X X X X T T T T T I T T T T T T T X T T T X

Rumah Usaha Praktek dokter perorangan/ bidan individu, praktek 

pengobatan alternatif/tradisional, apotek/toko obat, salon, 

butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, katering, 

kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa 

informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor 

Jasa Pramuwisata, kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi dan pameran), dan sejenisnya.

X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T X T T T X

Home Industri Home industri makanan/minuman, pengemasan dan 

pengepakan, laundry, pengolahan air minum isi ulang, cuci 

motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, home 

industri sepatu, dan sejenisnya.

X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T X T T T X

Rumah Susun (Rusun) Rusun Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T T I T T T T X

Apartemen/ Kondominium Flat/Rusun Komersial/ Apartemen / Kondominium dan 

fasilitas penunjangnya

X X X X X X X X X X I I I I I I T X T T X X X X T T T X

Fotokopi, toko peralatan, toko kelontong, toko makanan, 

studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X T T T T I I T T T T T T T T T T T X

Dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Toko Swalayan (Minimarket ) X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Toko Swalayan (Supermarket ) X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Toko Swalayan (Department Store ) X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Toko Swalayan (Hypermarket ) X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T T X

Kantor Kantor Jasa pengiriman ekspedisi, Kantor swasta pelayanan 

umum antara lain Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, 

money changer , bursa saham, kantor swasta pengacara, 

notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi 

pariwisata, kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa 

pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive , konferensi dan pameran, 

kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya.

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Ruko (Rumah Toko) / Rukan 

(Rumah Kantor)

Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha Pendidikan Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni 

(tari, lukis), dan sejenisnya

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha Restoran Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon kecantikan, 

klinik kecantikan

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Laboratorium kesehatan (komersial) X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T T X

Distributor alat kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF) X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T X X X

Tempat Usaha Workshop Workshop (Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, 

bengkel las, laundry , usaha cuci mobil/motor, bekled kursi, 

percetakan, digital printing , workshop kerajinan, konveksi, 

workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, pengolahan 

barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya)

X X X X X X X X X X X X X T B B T T T T T T T T I T T X

Tempat Usaha Makanan dan 

Minuman 

catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara 

lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Walet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya)

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Rumah Potong Hewan X X X X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I X X X

Tempat Usaha Tempat Parkir Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha Jasa 

Transportasi 

Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan 

Kendaraan, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha Olah Raga Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, 

Lapangan Bulu Tangkis, Tempat Fitness dan Gym , Sanggar 

Senam, Bilyard,  dan sejenisnya

X X X X X X X X X X T T T I I I T T T I T T T T T T T X

Hotel Hotel / Pondok Wisata/ Villa/ Bungalow/ Penginapan / Motel/ 

Apartel/ Kondotel, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T T X

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ 

Pusat Pelelangan Ikan (PPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan Ikan (PPI), 

Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T X X T X

Tempat Hiburan Pub, Bar, Klub Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, 

Rumah Musik, Diskotik, Bioskop, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X X X X I I T T T T T T T T T T T T X

Jasa Pengisian Bahan Bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya

X X X X X X X X X X B B B B B B T T T T T T T T B B B X

Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor) X X X X X X X X X X X X X I I T T T T T T T T T X T T X

Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya  (outdoor ) T T T T T X X X X X X X X I I T T T T T T T T T X T T X

LAMPIRAN XV 

ZONA LINDUNG ZONA BUDI DAYA

ZONA PERLINDUNGAN 

TERHADAP KAWASAN 

BAWAHANNYA

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT ZONA RUANG TERBUKA HIJAU ZONA PERUMAHAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA ZONA PERUNTUKAN KHUSUS

Kelompok Kegiatan

Perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat, dan 

ruang terbuka hijau

Perumahan

Perdagangan dan Jasa

Kegiatan

Toko

Toko Swalayan (Minimarket, 

Supermarket, Department 

Store, Hypermarket )

Tempat Usaha Kesehatan dan 

Kecantikan 

Tempat Usaha Pemeliharaan 

atau Pengolahan Hewan 

Kos-kosan/Asrama

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

Jenis Kegiatan

Tempat Wisata dan Fasilitas 

Penunjangnya
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ZONA 

PERKANTORAN

ZONA 

INDUSTRI

PB-1 PB-2 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 RTH-1 RTH-2 RTH-3 R-2 R-3 R-4 K-4 K-5 K-6 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 SPU-5 SPU-6 SPU-7 KT-1 I-4 KH-1 KH-4 KH-5

Hutan Kota
Waduk / 

Bozem

Sempadan 

Pantai

Sempadan 

Sungai 

Sempadan 

Waduk/ 

Bozem

Sempadan 

SUTT/

SUTET

Sempadan 

Rel KA 

Taman & 

Lapangan 

Jalur 

Hijau
Makam

Perumahan 

Kepadatan 

Tinggi

Perumahan 

Kepadatan 

Sedang

Perumahan 

Kepadatan 

Rendah

Skala 

Internasional/

Nasional

Skala 

Regional/Kota/ 

UP

Skala Lokal/ 

Lingkungan
Pendidikan Transportasi Kesehatan Olah Raga

Sosial 

Budaya
Peribadatan Lainnya Kantor Pemerintah

Aneka 

Industri

Pertahanan 

dan 

Keamanan

Pelabuhan
Instalasi  

Utilitas

ZONA LINDUNG ZONA BUDI DAYA

ZONA PERLINDUNGAN 

TERHADAP KAWASAN 

BAWAHANNYA

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT ZONA RUANG TERBUKA HIJAU ZONA PERUMAHAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA ZONA PERUNTUKAN KHUSUS

Kelompok Kegiatan Kegiatan

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

Jenis Kegiatan

Komplek Ruko/ Komplek 

Rukan

Jenis Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  toko 

peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, 

apotek, dealer, showroom,  penjualan suku cadang,  dan 

sejenisnya.

Jenis Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 

pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara 

lain Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money 

changer , bursa saham, kantor swasta pengacara, notaris, 

akuntan, konsultan, kontraktor, travel agen, kantor Jasa 

informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor 

Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya.

X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T T X

Komplek Tempat Usaha Komplek Tempat Usaha X X X X X X X X X X X X X I I I T T T T T T T T T T T X

Sentra Makanan Sentra PKL Makanan/ Pusat Jajanan/ Food Court / Pujasera, 

dan sejenisnya 

X X T T T X X X X X T T T T I I T T T T T T T T T T T X

Sentra PKL  Sentra PKL X X T T T X X X X X T T T T I I T T T T T T T T T T T X

Pasar Rakyat (Lingkungan) Pasar Rakyat (Lingkungan) X X X X X X X X X X T T T T I I T T T T T T T T T T T X

Pasar Rakyat (Kawasan) Pasar Rakyat (Kawasan) X X X X X X X X X X T T T I I I T T T T T T T T T T T X

Pasar Rakyat (Khusus) Pasar Rakyat (Khusus) X X X X X X X X X X T T T I I T T T T T T T T T T T T X

Pasar Rakyat (Induk) Pasar Induk/ Pasar Grosir/ Tempat Perkulakan X X X X X X X X X X T T T I I T T T T T T T T T T T T X

Tempat Usaha MICE (Meeting, 

Incentive, Conference, 

Exhibition )

Gedung Pertemuan, Convention , Tempat Pameran, Gedung 

Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya

X X X X X X X X X X X X X I I T T T T T T T T T T T T X

Pusat Perbelanjaan / Mall Mall, shopping center, lifestyle mall , dan sejenisnya. X X X X X X X X X X X X X I I T T T T T T T T T T T X X

Central Bisnis/Superblok 

(Mixed Use )

Mall, shopping center, lifestyle mall , perkantoran, apartemen, 

hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, 

dan sejenisnya

X X X X X X X X X X X X X I I T T T T T T T T T T X X X

Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain : kelompok 

bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan 

Quran (TPQ), Daycare, Childcare

X X X X X X X X X X I I I T T T I T T T T T I T T T T X

Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T I T T T T X

Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau sederajat

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T I T T T T X

Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau sederajat

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T I T T T T X

Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat)

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T I T T T T X

Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 

beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan)

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T T T T T T X

Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 

pendidikan non gelar

X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T T I T T T T X

Pondok Pesantren X X X X X X X X X X T T T X T T I T T T T T I T X X X X

Laboratorium Penelitian X X X X X X X X X X T T T X T T I T T T T T T I X T T X

Perpustakaan X X X X X X X X X X I I I I T T I T T T T T I I T T T X

Terminal X X X X X X X X X X B B B T T T T I T T T T T T T T T X

Stasiun X X X X X X X X X X B B B T T T T I T T T T T T T T T X

Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride X X X X X X X X X X X X X I I I T I T T T T T T T T T X

Dry Port  / terminal peti kemas/ depo peti kemas X X X X X X X X X X X X X T T T X I X X X X T X T X I X

Fasilitas Perkeretaapian X X X X X X T X X X X X X T T T T I T T T T T T X X I X

Rumah Sakit Umum X X X X X X X X X X T T T T T T T T I T T T T T T T T X

Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa,dan 

sejenisnya 

X X X X X X X X X X T T T T T T T T I T T T T T T T T X

Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

Poliklinik, Prakter Dokter Bersama

X X X X X X X X X X T T T T T T T T I T T T I T T T T X

Puskesmas X X X X X X X X X X I I I T T T T T I T T T I T T T T X

Rumah Sakit Hewan X X X X X X X X X X X X X B B B T T I T T T T T X T T X

Stadion X X X X X X X X X X X X X T T X T T T I T T T T X X X X

Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre ) X X X X X X X X X X X X X T T T T T T I T T T T X X X X

Fasilitas Umum Olahraga (gelanggang renang, lapangan tenis, 

lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, 

lapangan voli, lapangan olah raga dalam ruangan/indoor 

(Gedung Olahraga),  lapangan olah raga luar ruangan/outdoor , 

pusat kebugaran jasmani, lapangan squash)

X X X X X X X T X X T T T T T T T T T I I T T T T T T X

Balai Budaya dan Kesenian X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T I T T T T T T X

Museum X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T I T T T X T T X

Sanggar Budaya X X X X X X X X X X I I I X T T T T T T I T I T X X X X

Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House / Gedung Pertemuan 

umum

X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T I T T T T T T X

Balai RT/RW/Pos Kamling X X X X X X X X X X I I I X X T T T T T I T I T T T T X

Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center /Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya)

X X X X X X X X X X T T T X T T T T T T I T T T X X X X

Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan/ rumah 

singgah/ penampungan/ panti perawatan/ rehabilitasi/ rumah 

sosial

X X X X X X X X X X T T T X T T T T T T I T T I X X X X

Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan 

pembakaran)

X X X X X X X X X T X X X X T X T T T T I T T T X X X X

Mushola/Langgar X X X X X X X X X X I I I T T T I I I I I I I I I I I X

Masjid X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I I T T T T X

Gereja X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I I T T T T X

Pura X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I I T T T T X

Vihara X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I I T T T T X

Klenteng X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T I I T T T T X

Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T T I I T T T X

Balai Lelang X X X X X X X X X X X X X T T X T T T T T T I I X X X X

Lembaga Pemasyarakatan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T I X X X X

Industri (Aneka industri, Industri Mesin dan Logam dasar,

Industri Kimia Dasar, Industri Perkapalan)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I T T X

SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji),

Pengisian Oksigen

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X B X

Gudang Gudang X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I T T X

Militer dan Fasilitas 

Pertahanan Keamanan 

Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan Serta 

Penunjangnya

X X T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I T X

Kepelabuhanan dan Fasilitas 

Penunjangnya

Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya X X T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X I X

Instalasi Pengolahan Air (IPA) T T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X B X B I I I

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal X X X X X X X X X X B B B B B B B B T B B B B B B I I I

Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X I

Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank

Sampah, Rumah Kompos

B X X X X X X B X B B B B B B B T T T T T T I X T T T I

Depo/Incinerator X X X X X X X X X X B B B X X X X X T X X X I X T X X I

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir

(LPA)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I

Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir , water 

intake , waduk/bozem

I I I I I T T T T T B B B B B B B B B B B B I B T T T I

Pos Pemadam Kebakaran X X X X X X X X X X T T T T T T T T T T T T I I T T T I

Gardu Induk X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X I

Catatan   :  1.    Kegiatan/jenis kegiatan yang tidak tercantum pada lampiran ini ketentuan pengembangannya dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan sejenis dengan mempertimbangkan persamaan karakter, dampak terhadap ruang, dan kebutuhan pengembangan

2. Setiap kegiatan wajib mempertimbangkan :

- Rencana saluran drainase mengacu pada Peta Rencana Pola Ruang dengan mempertimbangkan rencana jaringan prasarana, kondisi eksisting, dan/atau pelayanan yang sudah dikeluarkan.

- Ketentuan-ketentuan sektoral lainnya, meliputi Dokumen Lingkungan, Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas, Dokumen Kajian Drainase, dan lain – lain.

3. Toleransi Perubahan sub zona untuk kegiatan dengan peruntukan yang berbeda, maka diizinkan maksimum 20% dari luas sub zona tersebut dalam satu blok untuk yang sudah terbangun atau maksimum seluas satu persil yang dimiliki

4. Toleransi Perubahan sub zona untuk kegiatan dengan peruntukan yang berbeda, maka diizinkan maksimum 25% dari luas sub zona tersebut dalam satu blok untuk yang belum terbangun atau maksimum seluas satu persil yang dimiliki

Perdagangan dan Jasa

Sarana Pelayanan Umum 

(SPU) 

 Industri 

SPU Transportasi

SPU Kesehatan

SPU Olahraga

SPU Sosial - Budaya

Peruntukan Khusus

Instalasi Utilitas

SPU Peribadatan 

SPU Pemerintahan

Industri

SPU Pendidikan
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LAMPIRAN XVI PERATURAN  DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR      :
TANGGAL  :  

 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

A. PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA, ZONA PERLINDUNGAN 

SETEMPAT, ZONA RUANG TERBUKA HIJAU 

1 HUTAN KOTA, KEBUN RAYA 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

2 HUTAN MANGROVE 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

3 TAMAN LINGKUNGAN (Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan) 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

4 TAMAN KOTA (Tematik) 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - -

5 TAMAN SATWA (Kebun Binatang) 40 bangunan penunjang 0,8 10 40 - - 40 bangunan penunjang 0,8 10 40 - - 40 bangunan penunjang 0,8 10 40 - -

6 LAPANGAN TERBUKA 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

7 BUMI PERKEMAHAN 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - -

8 SAWAH 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

9 URBAN FARMING 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,4 10 80 - - 20 bangunan penunjang 0,2 5 80 - -

10 MAKAM       10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,2 10 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

11 TAMBAK 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

12 KOLAM PANCING, KOLAM IKAN 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - - 10 bangunan penunjang 0,1 5 80 - -

B. PERUMAHAN

80 < 200 m² 1,6 10 80 < 200 m² 1,6 10 80 < 200 m² 1,6 10 80 < 200 m² 1,6 10 80 < 200 m² 1,6 10 80 < 200 m² 1,6 10 90 < 200 m 1,8 10

70  ≥ 200 m² 1,4 10 70  ≥ 200 m² 1,4 10 70  ≥ 200 m² 1,4 10 70  ≥ 200 m² 1,4 10 70  ≥ 200 m² 1,4 10 70  ≥ 200 m² 1,4 10 80  ≥ 200m2 1,6 10

60 3 lantai 1,8 15 60 3 lantai 1,8 15 60 3 lantai 1,8 15 60 3 lantai 1,8 15 60 3 lantai 1,8 15 60 3 lantai 1,8 10 60 3 lantai 1,8 10 60 3 lantai 1,8 10 10

14 RUMAH KOS 
60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - - 60 - 1,8 10 10 - - 60 - 1,8 10 10 - -

1,8 (di zona peruntukan diluar 

zona perdagangan dan jasa)
15

1,8 (di zona peruntukan diluar 

zona perdagangan dan jasa)
15

1,8 (di zona peruntukan diluar 

zona perdagangan dan jasa)
15

1,8 (di zona peruntukan diluar 

zona perdagangan dan jasa)
15

1,8 (di zona peruntukan diluar 

zona perdagangan dan jasa)
15

3 (di zona peruntukan 

perdagangan dan jasa)
25

3 (di zona peruntukan 

perdagangan dan jasa)
25

3 (di zona peruntukan 

perdagangan dan jasa)
25

3 (di zona peruntukan 

perdagangan dan jasa)
25

3 (di zona peruntukan 

perdagangan dan jasa)
25

16 RUMAH USAHA ((Praktek dokter perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan 

alternatif/tradisional, apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  

jasa boga, katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), dan sejenisnya))

60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - - 60 - 1,8 15 10 - - 60 - 1,8 15 10 - -

17 HOME INDUSTRI (home industri makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan,  

laundry, pengolahan air minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha 

pemotongan hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya)
60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - - 60 - 1,8 15 10 - - 60 - 1,8 15 10 - -

60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,2 35

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
10

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
8

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,8 40 60

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 4,2 35

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
12

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
10

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
8

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

C. PERDAGANGAN DAN JASA

3 (sistem tunggal) 3 (sistem tunggal) 3 (sistem tunggal) 3 (sistem tunggal) 3 (sistem tunggal)

1 (sistem deret) 1 (sistem deret) 1 (sistem deret) 1 (sistem deret) 1 (sistem deret)

21 TOKO SWALAYAN (Minimarket ) 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - -

22 TOKO SWALAYAN (Supermarket ) 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

23 TOKO SWALAYAN (Department Store ) 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

24

TOKO SWALAYAN (Hypermarket ) 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60
(hanya berlaku untuk lebar 

jalan minimal 14 meter) 
1,8 15 10 65 1

3 (berlaku sistem deret) 25 65 1 3 (berlaku sistem deret) 25 65 1 3 (berlaku sistem deretl) 25 65 1 3 (berlaku sistem deret) 25 65 1 65 3 (sistem tunggal)

4,8 (berlaku sistem tunggal) 40 65 3 4,8 (berlaku sistem tunggal) 40 65 3 4,8 (berlaku sistem tunggal) 40 65 3 4,8 (berlaku sistem tunggal) 40 65 3

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

70 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

70 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

150 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

70 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

100 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

70 3

3 (untuk toko/ retail =2, sisanya 

rumah tinggal)

3 (untuk toko/ retail =2, sisanya 

rumah tinggal)

3 (untuk toko/ retail =2, sisanya 

rumah tinggal)

3 (untuk toko/ retail =2, sisanya 

rumah tinggal)

3 (untuk toko/ retail =2, sisanya 

rumah tinggal)

3 (untuk rukan / kantor) 3 (untuk rukan / kantor) 3 (untuk rukan / kantor) 3 (untuk rukan / kantor) 3 (untuk rukan / kantor) 

5 (untuk toko/retail  KLB = 2, 

sisanya rumah tinggal) 

5 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 

5 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 

5 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 

5 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 

3 (untuk toko/retail  KLB 

= 2 , sisanya rumah 

tinggal) 

5 (untuk kantor KLB = 3, sisanya 

rumah tinggal)

5 (untuk kantor KLB = 3, sisanya 

rumah tinggal)

5 (untuk kantor KLB = 3, 

sisanya rumah tinggal)

5 (untuk kantor KLB = 3, 

sisanya rumah tinggal)

5 (untuk kantor KLB = 3, sisanya 

rumah tinggal)

untuk kantor KLB 

maksimal 2

27
TEMPAT USAHA PENDIDIKAN (bimbingan belajar, kursus, tempat pelatihan, sanggar seni 

(tari, lukis), dan sejenisnya)
50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - -

28
TEMPAT USAHA RESTORAN (restoran, rumah makan, warung, depot, kafe, dan 

sejenisnya)
50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

29

TEMPAT USAHA KESEHATAN DAN KECANTIKAN (tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, 

salon kecantikan, klinik kecantikan, laboratorium kesehatan (komersil), distributor alat 

kesehatan/pedagang besar farmasi (PBF), dan sejenisnya)

60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 2 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

30

TEMPAT USAHA WORKSHOP (bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, 

laundry, usaha cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing , workshop 

kerajinan, konveksi, workshop  furnitur, karoseri kendaraan bermotor, pengolahan 

barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya)

60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

31
TEMPAT USAHA MAKANAN MINUMAN (catering, jasa boga, tempat usaha/produksi 

makanan dan/atau minuman, dan sejenisnya)
60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

32
TEMPAT USAHA PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN HEWAN (klinik hewan/ penitipan 

hewan,  pet shop, cuci sarang burung walet, penggilingan daging, dan sejenisnya)
60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

33 RUMAH POTONG HEWAN 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - -

34 TEMPAT USAHA TEMPAT PARKIR (Gedung Parkir, Lahan Parkir, dan sejenisnya) 60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - -

35
TEMPAT USAHA JASA TRANSPORTASI (pool taxi, pool bus / truk, jasa transportasi 

wisata, Persewaan Kendaraan, dan sejenisnya)
60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 4,2 35 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1

36

TEMPAT USAHA OLAHRAGA (Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, 

Lapangan Bulu Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, sanggar senam, bilyard , dan 

sejenisnya)

60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 2,4 20 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

150 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
9

100 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
8

100 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

38
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan Ikan (PPI), Pengasapan dan 

pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya
60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 - -

39
TEMPAT HIBURAN (pub, bar, klub malam, karaoke keluarga, karaoke dewasa, rumah 

musik, diskotik, bioskop,dan sejenisnya)
60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

40 JASA PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU, SPBG, dan fasilitas penunjangnya ) 50 - 1 15 20 65 1 50 - 1 15 20 65 1 50 - 1 15 20 65 1 50 - 1 15 20 65 1 50 - 1 15 20 65 1

41 TEMPAT USAHA WISATA DAN PENUNJANGNYA (indoor ) 60 - 2 25 10 65 1 60 - 2 25 10 65 1 60 - 2 25 10 65 1 60 - 2 25 10 65 1

42 TEMPAT USAHA WISATA DAN PENUNJANGNYA (outdoor ) 20 - 0,6 15 10 - - 20 - 0,6 15 10 - - 20 - 0,6 15 10 - - 20 - 0,6 15 10 - -

43 KOMPLEK RUKO/KOMPLEK RUKAN 60
berlaku untuk pengajuan 

komplek ruko/rukan 

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

berlaku untuk pengajuan 

komplek ruko/rukan 

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

berlaku untuk pengajuan 

komplek ruko/rukan 

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

berlaku untuk pengajuan 

komplek ruko/rukan 

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

berlaku untuk pengajuan 

komplek ruko/rukan 

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1

60

10

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal
3 25 10 - -

(hanya berlaku untuk  

bangunan tunggal dan 

deret di koridor 

perdagangan dan jasa)  

KETENTUAN DASAR INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG BERDASAR LEBAR JALAN

≥ 40 meter 30 s/d < 40 meter 21 s/d < 30 meter 16 s/d < 21 meter 10 s/d < 16 meter 6 s/d < 10 meter > 3 s/d  < 6 meter ≤ 3  meter

KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS

 KLB MAKS* (poin)
KDH MIN 

(%)
 KLB MAKS* (poin)

KDH MIN 

(%)

KDB MAKS KDB MAKS
No.

13

15

18

KELOMPOK KEGIATAN/KEGIATAN/JENIS KEGIATAN

RUMAH TINGGAL (Rumah tunggal/kopel/deret/kompleks perumahan/rumah dinas/rumah 

diplomat asing)

KOS-KOSAN, ASRAMA PELAJAR/MAHASISWA, MESS KARYAWAN

RUMAH SUSUN/Rusun (Rusun Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara)

19

20

25

26

37
HOTEL (Hotel/Pondok Wisata/ Villa/ Bungalow/ Penginapan/ Motel/ Apartel/ Kondotel, 

dan sejenisnya)

60

60

60

100

FLAT/RUSUN KOMERSIAL/APARTEMEN/KONDOMINIUM DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

TOKO (fotokopi, toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek,  

dealer, show room , penjualan suku cadang, dan sejenisnya)

KANTOR (Kantor Jasa pengiriman ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer , bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor 

agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive , konferensi dan pameran, kantor distributor, kantor 

pemasaran barang eksport  dan kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya)

RUKO (Rumah Toko) / RUKAN (Rumah Kantor)

Keterangan

-

-

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal dan deret

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 

Besaran (%)

60

2

4,8

TB MAKS (meter)

25

25

25

40

10

10

10

10

10

10

-

10

KTB 

MAKS  

(%)

65

65

70

70

65

65

65

65

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  (lantai)

1

1

3

3

3

1

3

Besaran 

(%)

60

60

60

60

100

60

Keterangan

-

-

berlaku untuk bangunan 

tunggal dan deret

berlaku untuk bangunan 

tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal

2

4,8

TB MAKS (meter)

25

25

25

40

10

10

10

10

10

10

10

-

10

KTB 

MAKS 

(%)

65

65

70

70

65

65

65

65

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

1

1

3

3

3

1

3

Besaran 

(%)

60

60

60

60

100

60

Keterangan

-

-

berlaku untuk bangunan 

tunggal dan deret

berlaku untuk bangunan 

tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 

 KLB MAKS* (poin)

2

4,8

TB MAKS (meter)

25

25

25

40

KDH MIN 

(%)

10

10

10

10

10

10

10

-

10

KTB 

MAKS 

(%)

65

65

70

70

65

65

65

65

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

1

1

3

3

3

1

3

Besaran (%)

60

60

60

60

100

60

Keterangan

-

-

berlaku untuk bangunan 

tunggal dan deret

berlaku untuk bangunan 

tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal

 KLB MAKS* (poin)

2

4,8

TB MAKS (meter)

25

25

25

40

KDH MIN 

(%)

10

10

10

10

10

10

10

-

10

KTB 

MAKS 

(%)

65

65

70

70

65

65

65

65

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

1

1

3

3

3

1

3

Besaran (%)

60

60

60

60

100

60

Keterangan

-

-

(hanya berlaku untuk  

bangunan tunggal dan 

deret) 

berlaku untuk bangunan 

tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / rukan

berlaku untuk bangunan 

sistem tunggal 

 KLB MAKS* (poin)

1,8

3

4,2

TB MAKS (meter)

15

25

25

25

35

KDH MIN 

(%)

10

10

10

10

10

10

10

-

10

KTB MAKS 

(%)

-

65

65

65

65

65

65

65

65

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

-

1

3

3

1 (sistem deret)

3

1

3

Besaran 

(%)

60

60

60

60

100

Keterangan

-

-

(hanya berlaku untuk  

bangunan tunggal dan 

deret) 

berlaku untuk bangunan 

tunggal

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan

60

15

15

15

15

15

 KLB MAKS* (poin)

1,8

1,8

1,8

1,8

KDH MIN 

(%)

10

10

10

10

10

-

TB MAKS 

(meter)

KTB MAKS 

(%)

-

-

-

-

-

-

MAKSIMUM 

JUMLAH 

LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

-

-

-

-

-

- -

Besaran 

(%)

60

60

60

100

TB MAKS 

(meter)

10

10

berlaku untuk bangunan 

tunggal di koridor 

perdagangan dan jasa

berlaku untuk bangunan 

dalam komplek ruko / 

rukan di koridor 

perdagangan dan jasa

2 

Keterangan

berlaku untuk bangunan di 

koridor perdagangan dan 

jasa

10

10

 KLB MAKS* 

(poin)

1,2

1,2

1,2

-

-

-

KDH MIN 

(%)

10

10

10

10

-

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

-

-

-

-

-

 KLB MAKS* 

(poin)

2

KTB MAKS 

(%)

-

Besaran (%)

100

MAKSIMUM 

JUMLAH 

LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

-

KDH MIN 

(%)

-

KTB MAKS 

(%)

-

TB MAKS 

(meter)

10

Keterangan

-

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018



KETENTUAN DASAR INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG BERDASAR LEBAR JALAN

≥ 40 meter 30 s/d < 40 meter 21 s/d < 30 meter 16 s/d < 21 meter 10 s/d < 16 meter 6 s/d < 10 meter > 3 s/d  < 6 meter ≤ 3  meter

KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS KDB MAKS

 KLB MAKS* (poin)
KDH MIN 

(%)
 KLB MAKS* (poin)

KDH MIN 

(%)

KDB MAKS KDB MAKS
No. KELOMPOK KEGIATAN/KEGIATAN/JENIS KEGIATAN

KeteranganBesaran (%)
TB MAKS (meter)

KTB 

MAKS  

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  (lantai)

Besaran 

(%)
Keterangan

TB MAKS (meter)

KTB 

MAKS 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

Besaran 

(%)
Keterangan

 KLB MAKS* (poin) TB MAKS (meter)
KDH MIN 

(%)

KTB 

MAKS 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

Besaran (%) Keterangan
 KLB MAKS* (poin) TB MAKS (meter)

KDH MIN 

(%)

KTB 

MAKS 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

Besaran (%) Keterangan
 KLB MAKS* (poin) TB MAKS (meter)

KDH MIN 

(%)

KTB MAKS 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

Besaran 

(%)
Keterangan

 KLB MAKS* (poin)
KDH MIN 

(%)

TB MAKS 

(meter)

KTB MAKS 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH 

LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

Besaran 

(%)

TB MAKS 

(meter)Keterangan

 KLB MAKS* 

(poin)

KDH MIN 

(%)

MAKSIMUM 

JUMLAH LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

 KLB MAKS* 

(poin)

KTB MAKS 

(%) Besaran (%)

MAKSIMUM 

JUMLAH 

LANTAI 

BASEMENT  

(lantai)

KDH MIN 

(%)

KTB MAKS 

(%)

TB MAKS 

(meter)Keterangan

berlaku untuk pengajuan 

komplek tempat usaha

berlaku untuk pengajuan 

komplek tempat usaha

berlaku untuk pengajuan 

komplek tempat usaha

berlaku untuk pengajuan 

komplek tempat usaha

berlaku untuk pengajuan 

komplek tempat usaha

minimal 10 unit minimal 10 unit minimal 10 unit minimal 10 unit minimal 10 unit

45 SENTRA MAKANAN (Sentra PKL makanan/pusat jajanan/food court /pujasera, dan 

sejenisnya)
50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

46 SENTRA PKL 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 2 20 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

47 PASAR RAKYAT (LINGKUNGAN) 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

48 PASAR RAKYAT (KAWASAN) 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

49 PASAR RAKYAT (KHUSUS) 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

50 PASAR RAKYAT INDUK (pasar induk, pasar grosir, tempat perkulakan, dan sejenisnya)

50 - 2

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 2 50 10 65 3 50 - 2

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 2
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3

51 TEMPAT USAHA MICE (Gedung Pertemuan, Convention , Tempat Pameran, Gedung 

Pertunjukan, Galeri seni) 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 5 50 10 65 3 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 5
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3

52 PUSAT PERBELANJAAN / MALL

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
2

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
2 50 10 65 3 50

berlaku untuk bangunan 

sistem blok
2

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok
2

50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3

53 Central Bisnis / Superblok (Mixed Use )

50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok

2 

(setara retail)

250 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok

2 

(setara retail)

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok

2 

(setara retail)

200 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50
berlaku untuk bangunan 

sistem blok

2 

(setara retail)

50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3

D SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)*

D1 SPU PENDIDIKAN 

54 Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan 

Quran (TPQ), Daycare, Childcare )

50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

55 Fasilitas Pendidikan Setingkat SD (Sekolah Dasar) atau sederajat 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 - - 50 - 2,5 25 10 - - 50 - 1,5 15 10 - -

56 Fasilitas Pendidikan Setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat
50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - -

57 Fasilitas Pendidikan Setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - -

58
Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, atau 

sederajat)
50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 5
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 1 50 - 3,5 35 10 65 1 50 - 3,5 35 10 65 1

59

Komplek Pendidikan 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 5
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 1 50 - 5
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1 50 - 5

50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1

60
Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga pendidikan non gelar 50 - 2,5 25 10 65 3 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - -

61 Pondok Pesantren 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - -

62
Laboratorium Penelitian 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - -

63
Perpustakaan 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

D2 SPU TRANSPORTASI 

64 Terminal 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3

65 Stasiun 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 3

66 Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park & Ride

70 - 7

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 70 - 7
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3 70 - 7

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 70 - 7
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3 70 - 7

50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3

67 Dry Port / terminal peti kemas/ depo peti kemas 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

68 Fasilitas Perkeretaapian 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - -

D3 SPU KESEHATAN 

69 Rumah Sakit  (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus) 50 - 6

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 6
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 3 50 - 6

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 3,5 35 10 65 3 50 - 3,5 35 10 65 3

70
Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter 

Bersama
50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - -

71 Puskesmas 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - -

72 Rumah Sakit Hewan 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 10 10 - -

D4 SPU OLAHRAGA

73 Stadion 50 - 1,5 25 20 - - 50 - 1,5 25 20 - - 50 - 1,5 25 20 - - 50 - 1,5 25 20 - -

74 Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 50 - 1,5 25 10 65 3 50 - 1,5 25 10 65 1 50 - 1,5 25 10 65 1 50 - 1,5 25 10 65 1

75 Gedung Olahraga (gelanggang renang, pusat kebugaran jasmani, dan sejenisnya) 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - -

76
Lapangan Olahraga (lapangan tenis, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bulu 

tangkis, lapangan voli, lapangan squash , dan sejenisnya)
30 - 0,9 15 20 - - 30 - 0,9 15 20 - - 30 - 0,9 15 20 - - 30 - 0,9 15 20 - - 30 - 0,9 15 20 - -

D5 SPU SOSIAL-BUDAYA  

77 Balai Budaya dan Kesenian 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

78 Museum 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

79 Sanggar Budaya 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - - 60 - 1.2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - -

80 Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House /Gedung Pertemuan 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - - 80 - 1.6 10 10 - -

81 Balai RT/RW/Pos Kamling 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1 10 10 - - 80 - 1.6 10 10 - - 80 - 1,6 10 10 - -

82 Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center /Asrama Haji, Seminari, dan sejenisnya) 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 1

83
Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan/ rumah singgah/ penampungan/ panti 

perawatan/ rehabilitasi/ rumah sosial
50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - -

84 Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan pembakaran) 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1 10 10 - -

D6 FASILITAS UMUM PERIBADATAN 

85 Mushola/Langgar 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 80 - 1,6 10 10 - - 80 - 1,6 10 10 - - 100 - 2 10 0 - -

86 Masjid 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 1 80 - 1,6 15 10 - - 80 - 1,6 15 10 - - 100 - 2 15 0 - -

87 Gereja 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 1 80 - 1,6 15 10 - - 80 - 1,6 15 10 - - 100 - 2 15 0 - -

88 Pura 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 1 80 - 1,6 15 10 - - 80 - 1,6 15 10 - - 100 - 2 15 0 - -

89 Vihara 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 1 80 - 1,6 15 10 - - 80 - 1,6 15 10 - - 100 - 2 15 0 - -

90 Klenteng 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1,5 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 2 50 - 1 25 10 65 1 80 - 1,6 15 10 - - 80 - 1,6 15 10 - - 100 - 2 15 0 - -

D7 FASILITAS UMUM PEMERINTAHAN

91 Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 3 50 - 5
50 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1 50 - 5

50 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 1 50 - 2,5 25 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 - - 50 - 1,5 15 10 - -

92 Balai Lelang 50 - 1,5 15 10 65 3 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1 50 - 1,5 15 10 65 1

93 Lembaga Pemasyarakatan 50 - 1 10 10 65 3 50 - 1 10 10 65 3 50 - 1 10 10 65 3 50 - 1 10 10 65 3

E INDUSTRI/GUDANG 

94
Industri (Aneka industri, Industri Mesin dan Logam dasar, Industri Kimia Dasar, Industri

Perkapalan)
60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

95 SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Pengisian Oksigen 60 - 1,8 15 20 65 1 60 - 1,8 15 20 65 1 60 - 1,8 15 20 65 1 60 - 1,8 15 20 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

96 Gudang 60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 25 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,2 15 10 - -

F PERUNTUKAN KHUSUS

97 Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan serta penunjangnya 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 2,4 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

98 Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya 60 - 6

60 

(mempertimbangkan 

rekom KKOP)

10 65 1 60 - 6
60 (mempertimbangkan 

rekom KKOP)
10 65 1 60 - 3 25 10 65 1 60 - 2,4 20 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1 60 - 1,8 15 10 65 1

G INSTALASI UTILITAS -

99 Instalasi Pengolahan Air (IPA) 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

100 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

101 Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

102 Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah kompos 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

103 Depo/Incinerato r 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

104 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) 50 - 1,5 50 10 - - 50 - 1,5 50 10 - - 50 - 1,5 50 10 - - 50 - 1,5 50 10 - - 50 - 1,5 50 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

105 Fasilitas pengendali banjir, Rumah Pompa, reservoir, water intake , waduk/bozem 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 0,6 5 10 - - 60 - 0,6 5 10 - - 60 - 0,6 5 10 - -

106 Pos Pemadam Kebakaran 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

107 Gardu Induk 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 60 - 1,2 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - - 50 - 1 10 10 - -

KOMPLEK TEMPAT USAHA44

60
3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1 60

3 (untuk toko/retail  KLB = 2 , 

sisanya rumah tinggal) 
25 10 65 1

Keterangan: a. Semua kegiatan di Zona Lindung mempunyai batasan intensitas tersendiri yang diatur di teks zonasi

b. Dapat dimungkinkan penambahan intensitas pemanfaatan ruang (kecuali KLB) dan pengecualian KDH melebihi tabel diatas dengan ketentuan : 

- Pada bangunan Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli 

- Pada bangunan non Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah

c. Pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas publik/fasilitas umum yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemohon dapat dikonversi dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- tercantum dalam kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli;

- mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan

- uang yang dikonversikan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik/fasilitas umum.

WALIKOTA SURABAYA
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KETENTUAN GSB MINIMAL DAN KETENTUAN JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN 

1. KETENTUAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN BERDASARKAN ZONA DAN KEGIATAN

ZONA DAN KEGIATAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN/ATAU 
GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN 

ZONA PERLINDUNGAN TERHADAP 
KAWASAN BAWAHANNYA 
Seluruh kegiatan penunjang seperti 

rumah jaga, bangunan utilitas, dan 

lainnya atau kegiatan pariwisata yang 

diizinkan

sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter), kecuali 

pada jalan dengan lebar sampai dengan 5 m (lima 

meter), maka tidak dikenakan ketentuan garis 

sempadan muka bangunan 

Tidak diatur batasan minimalnya untuk seluruh 

kegiatan penunjang.  

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT 
Seluruh kegiatan penunjang seperti 

rumah jaga, bangunan utilitas, dan 

lainnya atau kegiatan pariwisata yang 

diizinkan 

sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter), kecuali 

pada jalan dengan lebar sampai dengan 5 m (lima 

meter), maka tidak dikenakan ketentuan garis 

sempadan muka bangunan

Tidak diatur batasan minimalnya untuk seluruh 

kegiatan penunjang.  

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU 
Seluruh kegiatan penunjang seperti 

rumah jaga, bangunan utilitas, dan 

lainnya atau kegiatan pariwisata yang 

diizinkan

sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter), kecuali 

pada jalan dengan lebar sampai dengan 5 m (lima 

meter), maka tidak dikenakan ketentuan garis 

sempadan muka bangunan 

Tidak diatur batasan minimalnya untuk seluruh 

kegiatan penunjang.

ZONA PERUMAHAN 
1. Rumah Tinggal dan Rumah Kos sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter), kecuali 

pada jalan dengan lebar sampai dengan 5 m (lima 

tidak diatur batasan minimalnya kecuali pada kegiatan 

selain rusun umum / rusun khusus / rusun negara / 
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ZONA DAN KEGIATAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN/ATAU 
GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN 

meter), maka tidak dikenakan ketentuan garis 

sempadan muka bangunan 

 

rusun komersial / apartemen / kondominium 

berpedoman pada arahan garis sempadan samping 

bangunan dan garis sempadan belakang bangunan, 

serta luas dan dimensi minimal untuk bangunan non 

rumah tinggal/ bangunan tinggi/superblok 

2. Rumah Usaha dan Home Industri 1. jalan dengan lebar lebih dari 10 m (sepuluh 

meter) maka garis sempadan muka bangunan 

sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) 

2. Jalan dengan lebar lebih dari 5 m (lima meter) 

hingga 10 m (sepuluh meter), maka garis 

sempadan muka bangunan sekurang-

kurangnya 4 m (empat meter), 

3. jalan dengan lebar sampai dengan 5 m (lima 

meter), maka tidak dikenakan garis sempadan 

muka bangunan dengan ketentuan penyediaan 

parkir di dalam persil 

 

3. Rumah Susun (Rusun) dan 

Apartemen/Kondominium 

sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) 

4. Kos-kosan/ Asrama 1. jalan dengan lebar lebih dari 10 m (sepuluh 

meter) maka garis sempadan muka bangunan 

sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) 

2. jalan dengan lebar sampai dengan 10 m 

(sepuluh meter) maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 4 m (empat 

meter) 

 

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA 1. pada jalan dengan lebar sampai dengan 10 m 

(sepuluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 4 m (empat 

meter); 

 

1. pada persil dengan panjang dan/atau lebar lahan 

setelah terpotong GSP paling sedikit adalah 20 m 

(dua puluh meter), maka garis sempadan belakang 

bangunan dan/atau garis sempadan samping 

bangunan pada salah satu sisi sekurang-

kurangnya 3 m (tiga meter); 2. pada jalan dengan lebar lebih dari 10 m 
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ZONA DAN KEGIATAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN/ATAU 
GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN 

(sepuluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 6 m (enam 

meter). 

2. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 pada persil yang berada di posisi pojok, 

dengan ketinggian maksimal 25 m (dua puluh lima 

meter) dan KDB kurang atau sama dengan 50 % 

(lima puluh persen), maka tidak dipersyaratkan garis 

sempadan samping dan belakang bangunan; 

3. garis sempadan samping dan belakang bangunan 

untuk bangunan non rumah tinggal/ bangunan 

tinggi/superblok, berpedoman pada arahan garis 

sempadan samping bangunan dan garis sempadan 

belakang bangunan, serta luas dan dimensi minimal 

untuk bangunan non rumah tinggal/bangunan 

tinggi/superblok. 

 

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM 
DAN ZONA PERKANTORAN 

1. pada jalan dengan lebar sampai dengan 10 m 

(sepuluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 4 m (empat 

meter); 

 

1. pada persil dengan panjang  dan/atau lebar lahan 

setelah terpotong GSP paling sedikit adalah 20 m 

(dua puluh meter), maka garis sempadan belakang 

bangunan dan/atau garis sempadan samping 

bangunan pada salah satu sisi sekurang-

kurangnya 3 m (tiga meter); 

2. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 pada persil yang berada di posisi pojok, 

dengan ketinggian maksimal 25 m (dua puluh lima 

meter) dan KDB kurang atau sama dengan 50 % 

(lima puluh persen), maka tidak dipersyaratkan garis 

sempadan samping bangunan dan garis sempadan 

belakang bangunan. 

 

2. pada jalan dengan lebar lebih dari 10 m 

(sepuluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 6 m (enam 

meter). 

 

ZONA INDUSTRI 1. pada jalan dengan lebar sampai dengan 10 m 

(sepuluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 4 m (empat 

meter); 

1. persil dengan panjang dan/atau lebar paling 

sedikit    20 m (dua puluh meter) setelah terpotong 

GSP, maka garis sempadan belakang bangunan  

dan/atau garis sempadan samping bangunan 
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ZONA DAN KEGIATAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN/ATAU 
GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN 

2. pada jalan dengan lebar lebih dari 10 m 

(sepuluh meter) sampai dengan 20 m (dua 

puluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 6 m (enam 

meter); 
 

salah satu sisi disesuaikan sekurang-kurangnya 4 

m (empat meter); 

2. persil dengan panjang dan/atau lebar paling sedikit  

15 m (lima belas meter) sampai dengan kurang dari 

20 m (dua puluh meter) setelah terpotong GSP, maka 

garis sempadan belakang bangunan dan/atau garis 

sempadan samping bangunan salah satu sisi 

disesuaikan sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter). 

3. pada jalan dengan lebar lebih dari 20 m (dua 

puluh meter), maka garis sempadan muka 

bangunan sekurang-kurangnya 8 m (delapan 

meter). 
 

ATURAN KHUSUS   

Pada zona peruntukan yang masih 

dimungkinkan terdapat kegiatan yang 

termasuk dalam zona peruntukan lain 

1. kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan perumahan pada zona perdagangan dan jasa, sarana 

pelayanan umum, perkantoran, industri, atau peruntukan khusus maka ketentuan GSB mengikuti zona 

perumahan; 
 

2. kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan perdagangan dan jasa pada zona perumahan, sarana 

pelayanan umum, perkantoran, industri, atau peruntukan khusus, maka ketentuan GSB mengikuti zona 

perdagangan dan jasa; 
 

3. kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan sarana pelayanan umum pada zona perumahan, 

perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, atau peruntukan khusus, maka ketentuan GSB mengikuti 

zona perdagangan dan jasa; 
 

4. kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan industri pada zona peruntukan khusus, maka 

ketentuan  GSB mengikuti zona industri; 
 

5. kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan peruntukan khusus pada zona perumahan, 

perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran, industri, atau peruntukan khusus, maka 

ketentuan  GSB mengikuti zona perdagangan dan jasa. 
 

ATURAN PENGECUALIAN 1. Kegiatan yang penetapan GSBnya dapat tidak mengikuti ketentuan di atas dengan dasar pertimbangan: 

a) Merupakan koridor yang terkena implementasi rencana jalan kota, yang kondisi eksisting telah padat 

saat implementasi jalan tersebut; 

b) Merupakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan 
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ZONA DAN KEGIATAN GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN/ATAU 
GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN 

c) Berada pada kawasan kota lama. 

GSB dapat berhimpit GSP tanpa atau dengan menyediakan ruang pejalan kaki dengan 

mempertimbangkan perizinan yang telah terbit dan tata bangunan pada lingkungan sekitar. 

2. Suatu bangunan tinggi atau superblok, dapat meminimalkan Garis Sempadan Samping Bangunan atau 

Garis Sempadan Belakang Bangunan sampai dengan sekurang-kurangnya 3 meter, dengan syarat : 

a) Bangunan didesain dengan bentuk podium dengan ketinggian sampai dengan 40 meter dan maksimal 

8 (delapan) lantai. Sedangkan bangunan tower di atas podium didesain mundur dari batas podium 

sesuai ketentuan tabel arahan ketentuan garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan 

belakang bangunan tersebut di atas dan menyesuaikan desain bangunan dengan pertimbangan teknis 

tapak bangunan antara lain arah dan kecepatan angin, pencahayaan dan kenyamanan. 

b) Menyediakan tempat parkir di dalam gedung atau basement. 

3. Bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau berada pada kawasan tertentu, dapat diberikan 

pengecualian ketentuan GSB dengan persetujuan teknis dari Tenaga Ahli 
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2.  ARAHAN GARIS SEMPADAN SAMPING BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN, SERTA LEBAR DAN LUAS  
LAHAN MINIMAL UNTUK BANGUNAN NON RUMAH TINGGAL BERDASARKAN TINGGI BANGUNAN  

 

KATEGORI TINGGI BANGUNAN 
(meter) 

GS SAMPING 
KANAN 
(meter) 

GS SAMPING 
KIRI 

(meter) 

GS BELAKANG 
(meter) 

LEBAR MINIMAL 
SALAH SATU SISI  

(meter) 

LUAS LAHAN 
MINIMAL SETELAH 
TERPOTONG GSP  

(m2) 

1 ≤ 25  - 3* 3* - - 

2  > 25 s/d 40 3 3 3 > 25 > 950  

3  > 40 s/d 80 5 4 5 > 32 > 3.200  

4 > 80 s/d 150  6 4 6 > 48 > 6.000  

5 > 150  8 5 8 > 67 > 9.000  

 
KETERANGAN:  

1. Ketinggian maksimum bangunan diperhitungkan dari lebar minimal salah satu sisi dan luas lahan. 

2. Lebar Garis Sempadan Samping (kiri dan kanan) Bangunan dan Garis Sempadan Belakang Bangunan disesuaikan dengan kategori masing-masing. 
3. Ketentuan pada keterangan angka 1 dapat dipertimbangkan menggunakan lebar minimal salah satu sisi atau luas lahan dan ketentuan pada 

keterangan angka 2 dapat dikecualikan, dengan syarat : 

a. Mempertimbangkan zona ketinggian bangunan 

b. Pada bangunan Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli  

c. Pada bangunan non Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. 

4. Lebar yang tercantum di tabel dapat diperhitungkan di sisi lahan manapun (baik yang menghadap jalan maupun sisi samping). 
5. Pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas publik/fasilitas umum yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemohon 

dapat dikonversi dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tercantum dalam kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli; 

b. Mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan 

c. Uang yang dikonversikan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik/fasilitas umum. 

 untuk panjang/lebar lahan setelah terpotong GSP kurang dari 20 meter, maka tidak disyaratkan. Apabila bangunan eksisting tidak memungkinkan 
untuk diterapkan Garis Sempadan Bangunan pada bagian kiri, misalnya pada persil yang bangunannya telah berdiri, Garis Sempadan Samping 

Bangunan dapat diletakkan pada posisi kanan bangunan. 
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3. KETENTUAN GS TERHADAP SUNGAI/SALURAN

Penentuan garis sempadan bangunan terhadap sungai/saluran/drainase dan/atau sejenisnya diatur sebagai berikut:
a. pada saluran dengan lebar lebih dari atau sama dengan 2 m (dua meter) sampai dengan 4 m (empat meter), maka garis sempadan

bangunan ditetapkan 2 m (dua meter).
b. pada saluran dengan lebar lebih dari 4 m (empat meter) sampai dengan kurang dari 6 m (enam meter), maka garis sempadan bangunan

ditetapkan 3 m (tiga meter).
c. pada saluran dengan lebar sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) (termasuk penampang basah dan kering, tetapi belum ditentukan

garis sempadan sebagai jalan inspeksi/sempadan sungai, maka penentuan garis sempadan yang berfungsi sebagai sempadan sungai
maupun jalan inspeksi sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dan/atau mempertimbangkan kondisi eksisting
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KETENTUAN TAMPILAN BANGUNAN 

Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, 

gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan 

lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan: 

1. Tampilan bangunan pada kawasan kota lama/urban heritage

harus mempertahankan karakter kawasan

2. Tampilan bangunan pada koridor yang memanjang dapat

menggunakan tema-tema tertentu pada setiap segmen atau

penggal jalan untuk menghindari kejenuhan dan menghadirkan

orientasi kawasan.

3. Tampilan bangunan pada pusat kota dan area pedestrian harus

mendukung pengembangan sistem Pedestrian Oriented

Development (POD) atau dengan kata lain menerapkan sistem dan

kegiatan yang terintegrasi dengan pejalan kaki. Diantara

konsepnya adalah:

- Mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada pejalan 

kaki semisal pengembangan retail atau menjadi bagian dari 

pengembangan sektor informal pedagang kaki lima.  

- Memiliki akses kepada pejalan kaki dengan mudah dan 

terintegrasi sistem transportasi, misalnya ketinggian lantai 

dasar bangunan yang setara dengan jalur pedestrian.  

- Dapat dikembangkan tema-tema tertentu dan dapat 

dikembangkan dengan kegiatan wisata kota. 

- Berkonsep melindungi dan memberi rasa nyaman kepada 

pejalan kaki dan pengguna jalan. 

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR : 
TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL 

No. Zona/Sub Zona Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

KAWASAN LINDUNG 
1 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PB) 

a. Sub zona Hutan Kota (PB-1) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu

jalan dapat terintegrasi dengan tempat

parkir/jalur sepeda

2. Dilengkapi tempat sampah dan sudah
dibedakan jenis sampahnya (organik dan non

organik)

3. Utilitas berupa air bersih, sanitasi, 

pengelolaan persampahan

b. Sub zona Waduk/Bozem (PB-2) 1. Menyediakan bangunan pengaman seperti

tanggul

2. Menyediakan bangunan pengendali air
3. Menyediakan sarana prasarana terkait

dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya

antara lain lampu penerangan, pengukur

ketinggian muka air, dan lain sebagainya.

2 Zona Perlindungan Setempat (PS) 

a. Sub zona Sempadan Pantai (PS-1) 1. Pada sempadan pantai yang juga berfungsi

sebagai zona wisata, misalnya dilengkapi

dengan jogging track maka diperlukan

Penerangan Jalan Umum (PJU) serta dengan

toilet umum, pos penjagaan dan pelayanan

kesehatan/keselamatan.
2. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan

pariwisata, jalur pejalan kaki dengan desain

yang tidak merusak alam.

b. Sub zona Sempadan Sungai (PS-2) 1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan

Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang

ditetapkan untuk pariwisata atau sentra PKL.
2. Untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan

toilet umum dan pos penjagaan yang

dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/

keselamatan.

3. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan

pariwisata, jalur pejalan kaki dengan desain
yang tidak merusak alam.

c. Sub zona Sempadan Waduk/ 

Bozem (PS-3) 

1. Dilengkapi prasarana lingkungan berupa

Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi

yang ditetapkan untuk pariwisata atau sentra

makanan.

2. Untuk kegiatan wisata dan sentra makanan
dilengkapi dengan toilet umum dan pos

penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan

kesehatan/ keselamatan.

3. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan

pariwisata dan sentra makanan, dan

peyediaan jalur pejalan kaki dengan desain
yang tidak merusak alam.

d. Sub zona Sempadan SUTT/SUTET 

(PS-4) 

1. Menyediakan bangunan pengaman atau

pagar pembatas SUTT/SUTET

2. Menyediakan sarana prasarana terkait

dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya

seperti lampu penerangan dan lain
sebagainya.

e. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api Menyediakan sarana prasarana terkait dengan 

kegiatan yang berlangsung di atasnya seperti 

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
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No. Zona/Sub Zona Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

(PS-5) lampu penerangan dan lain sebagainya.  

3 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

a. Sub zona Taman dan Lapangan 

(RTH-1) 

1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan

Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama
maupun jalur pejalan kaki.

2. RTH yang digunakan sebagai wisata dan

taman aktif dilengkapi dengan toilet umum

dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan

pelayanan kesehatan/ keselamatan.

b. Sub zona Jalur Hijau (RTH-2) 1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan

Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama
maupun jalur pejalan kaki.

2. RTH yang digunakan sebagai plaza dan

taman aktif dilengkapi dengan toilet umum

dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan

pelayanan kesehatan/ keselamatan.

c. Sub zona Makam (RTH-3) 1. Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4
meter dengan perkerasan paving atau

setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan

pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah.

2. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan

Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama

maupun jalur pejalan kaki
3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih untuk kebutuhan prosesi dan

pemeliharaan.

KAWASAN BUDIDAYA 

1 Zona Perumahan (R) 

a. Sub zona Perumahan Kepadatan 

Tinggi (R-2) 

1. Disediakan Ruang Terbuka hijau.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih untuk kebutuhan perumahan.

3. Memiliki kemudahan akses yang dapat

dilewati pemadam kebakaran dan
perlindungan sipil, lebar jalan minimum

untuk pengembangan baru adalah 6 meter.

4. Dilengkapi tempat sampah.

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).
6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing.

b. Sub zona Perumahan Kepadatan 

Sedang (R-3) 

1. Disediakan Ruang Terbuka hijau.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih untuk kebutuhan perumahan.

3. Memiliki kemudahan akses yang dapat

dilewati pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum
untuk pengembangan baru adalah 6 meter.

4. Dilengkapi tempat sampah.

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada
di bawah trotoar.

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing.

8. Untuk ruang evakuasi bencana harus
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No. Zona/Sub Zona  Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

dilengkapi dengan MCK umum, pos 

pelayanan kesehatan, pos keamanan, dan 

parkir. 

 

c. Sub zona Perumahan Kepadatan 

Rendah (R-4) 

1. Disediakan Ruang Terbuka hijau. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan 

air bersih untuk kebutuhan perumahan. 
3. Memiliki kemudahan akses yang dapat 

dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 

untuk pengembangan baru adalah 6 meter. 

4. Dilengkapi tempat sampah. 
5. Tersedia prasarana pembuangan limbah 

domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem offsite). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada 

di bawah trotoar. 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada 
tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing. 

 

2 Zona Perdagangan dan Jasa (K) 

a. Sub zona Perdagangan dan Jasa 

Skala Pelayanan Internasional/ 

Nasional (K-4) 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 
2. Disediakan Ruang terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan 

air bersih untuk kebutuhan perdagangan dan 

jasa skala internasional. 

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat 
dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar 

bangunan pada bangunan tinggi minimum 3 

meter dan mempertimbangkan Lampiran 

XVII. 

5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah 
dibedakan jenis sampahnya (organik dan non 

organik). 

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah 

domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem offsite). 

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada 
di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem 

drainase kota. 

8. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada 

tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing.  
b. Sub zona Perdagangan dan Jasa 

Skala Pelayanan Regional/Kota/UP 

(K-5) 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 
terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 

2. Disediakan Ruang terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan 

air bersih untuk kebutuhan perdagangan 

dan jasa skala Regional/Kota/UP. 
4. Memiliki kemudahan akses yang dapat 

dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar 

bangunan pada bangunan tinggi minimum 3 

meter dan mempertimbangkan Lampiran 
XVII. 

5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah 

dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

non organik). 

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah 
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domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem offsite). 

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem

drainase kota.

8. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada
tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing.

c. Sub zona Perdagangan dan Jasa 

Skala Pelayanan Lokal/Lingkungan 

(K-6) 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar.

2. Disediakan Ruang terbuka hijau.

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air
bersih untuk kebutuhan kegiatan

perdagangan dan jasa.

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat

dilewati pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar
bangunan pada bangunan tinggi minimum 3

meter dan mempertimbangkan Lampiran XVII.

5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah

dibedakan jenis sampahnya (organik dan non

organik).

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah
domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap

kavling bangunan yang disesuaikan dengan

kegiatan masing-masing.

3 Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a Sub zona SPU Pendidikan (SPU-1) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan

fasilitas pendukungnya.
3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada
dibawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap

kavling bangunan yang disesuaikan dengan

kegiatan masing-masing. 
b Sub zona SPU Transportasi (SPU-2) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada
tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan dengan kegiatan masing-masing.

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih.

4. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan
jenis sampahnya (organik dan non organik).

5. Tersedianya jaringan drainase yang baik dan

tersedianya sistem persampahan.

c Sub zona SPU Kesehatan (SPU-3) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air

bersih untuk kebutuhan perumahan.
3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan
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pengolahan air limbah (sistem offsite). 
5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

dibawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap

kavling bangunan yang disesuaikan dengan

kegiatan masing-masing.

d Sub zona SPU Olahraga (SPU-4) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 
terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih.

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah
domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan
dengan kegiatan masing-masing.

e Sub zona SPU Sosial Budaya 

(SPU-5) 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air

bersih.

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan
jenis sampahnya (organik dan non organik).

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.
6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap

kavling bangunan yang disesuaikan dengan

kegiatan masing-masing.

f Sub zona SPU Peribadatan (SPU-6) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan
air bersih.

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).
5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

dibawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing.

g Sub zona SPU Lainnya (SPU-7) Ketentuan sarana dan prasarana minimum 

untuk SPU-7 mengikuti jenis kegiatan SPU yang 

akan dibangun. 

4. Zona Perkantoran (KT) 

a Sub zona Kantor Pemerintah (KT-1) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 
terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air

bersih.

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).
4. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).
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5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap

kavling bangunan yang disesuaikan dengan

kegiatan masing-masing.

5. Zona Industri (I) 

a Sub zona Aneka Industri (I-4) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Disediakan Ruang Terbuka hijau.

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan
air bersih.

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat

dilewati pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil.

5. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).
6. Tersedia prasarana pembuangan limbah

domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.

8. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada
tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing.

6. Zona Peruntukan Khusus (KH) 

a Sub zona Pertahanan dan 

Keamanan (KH-1) 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang
terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Disediakan Ruang Terbuka hijau.

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih.

4. Dilengkapi tempat sampah.

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah
domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada

di bawah trotoar.

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada
tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan kegiatan masing-masing. 
b Sub zona Pelabuhan (KH-4) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Disediakan Ruang Terbuka hijau.

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih yang dilayani oleh lembaga
penyedia infrastruktur daerah atau jika di

kawasan pelabuhan dapat menggunakan

teknologi RO (Revers Osmosis)
4. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan

jenis sampahnya (organik dan non organik).

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah
domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem offsite).
6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat

berada dibawah trotoar.

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan
dengan kegiatan masing-masing.

c Subzona Instalasi Utilitas (KH-5) 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan

air bersih

3. Dilengkapi tempat sampah.
4. Tersedia prasarana pembuangan limbah
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domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem offsite). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat

berada dibawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada

tiap kavling bangunan yang disesuaikan
dengan kegiatan masing-masing.
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Definisi Lapis pada Pola Koridor dan Simpul 
Pola Lapis ke-1 Lapis ke-2 (Berikutnya)

Koridor Kavling pertama yang 

menghadap langsung 
dan berada di 

sepanjang jalan utama 

Kavling di lapis kedua di 

dalam radius 200 m dari 
jalan akses yang 

memiliki inlet jalan 

minimal 11 m pada jalan 

utama di area koridor 

Kavling yang berada 

di dalam radius     
200 m stasiun 

angkutan massal dan 

memiliki inlet jalan 

minimal    8 m pada 

jalan utama di area 
koridor 

Simpul Kavling yang berada di 

sepanjang jalan utama 

(kavling pertama dari 

pinggir jalan) di dalam 

simpul 

Kavling yang berada di dalam radius 400 m dari 

pusat persimpangan jalan serta memiliki inlet 

jalan minimal 11 m pada jalan utama di area 

simpul tersebut 

Ketentuan Ketinggian Bangunan Berdasarkan Pola Blok 

1. Blok Embong Kaliasin:

Untuk blok Embong Kaliasin pada kavling bangunan di dalam blok setelah lapis

pertama di sepanjang Jalan Panglima Sudirman – Jalan Basuki Rahmat – Jalan

Gubernur Suryo masuk ke dalam zona 150 m

2. Blok Segi Delapan :

Untuk kavling bangunan di dalam blok setelah lapis pertama di sepanjang Jalan

Segi Delapan masuk ke dalam zona 150 m

3. Blok Kawasan Strategis Teluk Lamong.
Untuk kavling bangunan di dalam blok masuk dalam zona 100 m dan dibatasi oleh

koridor jalan arteri : Jalan Raya Tambak Oso Wilangon sebagai zona 150 m dan

jalan terusan ke Teluk Lamong sebagai zona 200 m yang membentuk simpul

sebagai zona 250 m.

4. Blok Kawasan Strategis Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya.
Untuk kavling bangunan di dalam blok masuk dalam zona 100 m dan dibatasi oleh

koridor jalan arteri : jalan JLLT (Jalan Lingkar Luar Timur)  sebagai zona 150 m

dan Jalan Kedung Cowek menuju jembatan sebagai zona 200 m yang membentuk

simpul sebagai zona 250 m.

Zona Ketinggian Bangunan 

Zona 
Ketinggian 
Bangunan 

(KB) 

Ketinggian 
Maksimum

Ketentuan

1 250 m Simpul pada Jalan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, 

Kawasan Pelabuhan Teluk Lamong dan antara jalan arteri 
sekunder di Sememi dengan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) 

2 200 m Simpul : berada di perpotongan jalan antara lain : Jalan 

Margomulyo, Jalan Kalianak, Jalan Lakarsantri-Made, Jalan 

Pradah, Jalan Mayjed Sungkono-HR Mohammad, Jalan Raya 

Darmo, Jalan MERR-Kenjeran, JLLT_Kenjeran atau tempat 

transit Joyoboyo-Wonokromo dan kavling pada  area lapis 

kedua dan berikutnya di simpul zona 250 m 
Koridor : Pada jalan arteri antara lain : di area Tunjungan, 

Jalan Kedung Cowek menuju ke Jembatan Suramadu dan 

Jalan menuju ke Teluk Lamong 

3 150 m Simpul : di tempat transit stasiun Gubeng, stasiun 

Kandangan, stasiun Pasar Turi, stasiun Surabaya Kota dan 

stasiun Sidotopo dan kavling pada  area lapis kedua dan 
berikutnya di simpul zona 200 m 

Koridor : pada jalan antara lain Jl. Ahmad Yani, Jl. Mayjend 

Sungkono, dll, dan kavling pada  area lapis kedua dan 

berikutnya di koridor zona 200 m 

Blok : pada Kawasan segidelapan dan Embong Kaliasin. 



Zona 
Ketinggian 
Bangunan 

(KB) 

Ketinggian 
Maksimum

Ketentuan

4 100 m Simpul : pada pertemuan koridor-koridor zona 100 m serta 
kavling pada  area lapis kedua & berikutnya di simpul zona 

150 m 

Koridor : Kavling yang menghadap jalan antara lain : Jalan 

Jemursari, Jalan Manyar, Jalan Wiyung atau area lapis 

kedua dan berikutnya di koridor zona 150 m 

Blok : pada Kawasan strategis KKJS dan Pelabuhan Teluk 
Lamong sisi yang bersebelahan dengan zona KB 3 

5 50 m Koridor : Kavling yang menghadap jalan antara lain Jalan 

Dharmahusada, Jalan Ngagel Jaya, Jalan Kali Kepiting atau 

area lapis kedua dan berikutnya di koridor zona 100 m 

Di luar zona 40 m Ketinggian bangunan maksimum adalah 40 m 

Catatan : 

1. Pada lapis pertama koridor yang terdapat stasiun AMC berbasis rel maka ketinggian

bangunan pada radius 200 m dari stasiun AMC tersebut diberikan peningkatan

1 (satu) zona ketinggian bangunan diatas ketinggian bangunan pada koridor tersebut.
2. Pada lapis kedua di dalam koridor dengan stasiun AMC (akses  jalan 8 m), koridor

dengan akses jalan 11 m dan simpul dengan akses jalan 11 m diberikan ketinggian

maksimum lebih rendah 1 (satu) zona ketinggian bangunan dari lapis pertama.

3. Pada zona ketinggian bangunan (KB) 2,3,4,5, dan di luar zona dapat diberikan

peningkatan ketinggian bangunan, dengan ketentuan :

a. Pada bangunan Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh
tenaga ahli

b. Pada bangunan non Pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui

oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah

4. Pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas publik/fasilitas umum yang

pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemohon dapat dikonversi dalam
bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tercantum dalam kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli;

b. Mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan

c. Uang yang dikonversikan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan

fasilitas publik/fasilitas umum.
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BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA 

NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
1 UP IV Dharmahusada Fakultas Kedokteran Unair Jl. Prof.Dr. Moestopo 188.45/251/402.1.04/1996 IV-C7 

2 UP IV Dharmahusada Gelora 10 November Jl. Tambak Sari 188.45/251/402.1.04/1996 IV-B3 

3 UP IV Dharmahusada Stasiun Gubeng Jl. Gubeng Pojok 188.45/251/402.1.04/1996 IV-D1 

4 UP IV Dharmahusada Menara Rumah Sinyal Stasiun Gubeng 
Jl. Kusuma Bangsa/ Jl Raya 
Gubeng 

188.45/004/402.1.04/1998 IV-D1 

5 UP IV Dharmahusada Rumah WR Supratman Jl. Mangga No.21 188.45/251/402.1.04/1996 IV-B4 

6 UP IV Dharmahusada 
Bangunan PT. Sumber Cipta Cokelat 
(Dapur Cokelat) 

Jl. Biliton No.77-79 188.45/239/436.1.2/2014 IV-D2 

7 UP IV Dharmahusada De Soematra Function House Jl. Sumatra No. 75 188.45/161/436.1.2/2014 IV-D2 

8 UP IV Dharmahusada Gereja Katolik Kristus Raja Jl. Residen Sudirman No. 3 188.45/172/436.1.2/2013 IV-B6 

9 UP IV Dharmahusada Dipo PJKA Balai Yasa Jl. Tapak Siring 188.45/524/436.1.2/2013 IV-B6 

10 UP IV Dharmahusada 
Kantor PT. Askrindo (persero) Cabang 
Surabaya 

Jl. Biliton No. 30 188.45/206/436.1.2/2014 IV-D2 

11 UP IV Dharmahusada Bangunan Eks Kantor Konjen Inggris Jl. Sumatra No.48-50 188.45/244/436.1.2/2014 IV-D2 

12 UP IV Dharmahusada Bangunan Rumah Flat Jl. Irian Barat 117B 188.45/248/436.1.2/2014 IV-D2 

13 UP IV Dharmahusada Kolam Renang Brantas Jl. Irian Barat No.37-39 188.45/23/436.1.2/2009 IV-D2 

14 UP IV Dharmahusada 
Balai Besar Laboratorium Kesehatan 
(BBLK) 

Karang Menjangan 188.45/127/436.1.2/2010 IV-D5 

15 UP IV Dharmahusada Bangunan Eks Kantor Konjen Rusia Jl. Sumatra No.116-118 188.45/252/436.1.2/2014 IV-D2 

16 UP IV Dharmahusada Bangunan KCP Bank Mandiri Jl. Raya Gubeng No. 16 188.45/414/436.1.2/2014 IV-D2 

17 UP IV Dharmahusada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Jl. Prof Dr. Moestopo 188.45/251/402.1.04/1996 IV-D4 

18 UP IV Dharmahusada Kantor PDAM 
Jalan Mayjend Prof. Dr. 
Moestopo No.2 

188.45/233/436.1.2/2015 IV-D1 

19 UP IV Dharmahusada Jembatan Gubeng Jl. Prof Dr. Moestopo 188.45/526/436.1.2/2013 IV-D1 

20 UP IV Dharmahusada Viaduct Kertajaya Jl. Kertajaya 188.45/506/436.1.2/2013 
IV-D2, IV-
D7, dan 
IV-E1 
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NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
21 UP V Tanjung Perak Kawasan Jalan Niaga  Jl. Niaga Surabaya (situs) 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

22 UP V Tanjung Perak Aneka Kimia Unit Pabrik Minuman  Jl. Rajawali No. 15 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

23 UP V Tanjung Perak Aneka Usaha Perkebunan Jl. Jembatan Merah No.15  188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

24 UP V Tanjung Perak Aperdi Djawa Maluku (PT)  Jl. Jembatan Merah No.19-23 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

25 UP V Tanjung Perak Toko “ANEKA” Jl. Kembang Jepun No.151 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

26 UP V Tanjung Perak Gedung Surabaya Post Jl. Sikatan No. 1 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

27 UP V Tanjung Perak Show Room Mobil “TIMOR” Jl. Rajawali No.18 188.45/004/402.1.04/1998 V-C4 

28 UP V Tanjung Perak Asuransi Jiwa Sraya (PT) Jl. Jembatan Merah No.11 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

29 UP V Tanjung Perak Asuransi Wuwungan (PT) Jl. Veteran No.18-24 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

30 UP V Tanjung Perak Bank Bumi Daya/ Bank Mandiri Jl. Rajawali No.1 188.45/004/402.1.04/1998 V-C3 

31 UP V Tanjung Perak 
Bank Exim (Borsumil) C.Cilroan/ Bank 
Mandiri 

Jl. Veteran No.42-44 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

32 UP V Tanjung Perak 
Bank Internasional Indonesia (BII) (F.J 
.Pinedo) 

Jl. Jembatan Merah No. 3 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

33 UP V Tanjung Perak Bank Prima Jl. Veteran No.10 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

34 UP V Tanjung Perak 
Benteng Miring BBI / Gedung De 
Industrie 

Jl. K.H Mas Mansyur No.229 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

35 UP V Tanjung Perak Jawa Pos (Kantor) Jl. Kembang Jepun No.167-169 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

36 UP V Tanjung Perak Jembatan Petekan / Ferwerdaburg Jl. Jakarta 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

37 UP V Tanjung Perak KADIN (Kamar Dagang & Industri) Jl. Kembang Jepun No.27 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

38 UP V Tanjung Perak Kantor Daerah Telegraf & Telax Jl. Veteran No.1 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

39 UP V Tanjung Perak Kantor BNI ‘46 Jl. Rajawali No.16 188.45/004/402.1.04/1998 V-C3 

40 UP V Tanjung Perak Kantor Notaris Jl. Jembatan merah No.10 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

41 UP V Tanjung Perak Kerta Niaga Ltd (PT) Jl. Veteran No. 23-25 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

42 UP V Tanjung Perak 
Kantor PT. Panjta Niaga/Gedung 
Century Oermar Baqil/BBD/Bank 
Mandiri 

Jl. Rajawali No. 1 188.45/004/402.1.04/1998 V-C3 

43 UP V Tanjung Perak Hotel Ibis Jl. Rajawali No. 9-11 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

44 UP V Tanjung Perak 
Percetakan Surabaya / Perusahaan 
Niaga Negara 

Jl. Veteran No. 3 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

45 UP V Tanjung Perak 
Kantor PTP X / Nederlandsche 
Levensverzekering en Lifrente 

Jl. Jembatan Merah No. 3-5 
 

188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 
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Maatschappij, FA. Frosen Eaton & Co / 
Bank Prima 

46 UP V Tanjung Perak Kantor PTP XXIV-XXV  Jl. Merak No. 1 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

47 UP V Tanjung Perak Kantor PTP XII Jl. Rajawali No. 44 188.45/004/402.1.04/1998 V-C4 

48 UP V Tanjung Perak Yayasan “Al-Irsyad” Jl. KHM. Mansyur No. 169 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

49 UP V Tanjung Perak Bangunan PT. Mitra Surya Migas Jl. Jembatan Merah No. 2 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

50 UP V Tanjung Perak Perusahaan Perkebunan Negara Jl. Rajawali No. 29 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

51 UP V Tanjung Perak Bangunan PT. Bentoel Jl. Karet No. 45 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

52 UP V Tanjung Perak Bank Artha Jl. Karet No. 64 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

53 UP V Tanjung Perak Kantor Suara Indonesia Jl. Kembang Jepun No. 165 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

54 UP V Tanjung Perak Pusat Perkantoran Jl. Rajawali No. 14 188.45/004/402.1.04/1998 V-C4 

55 UP V Tanjung Perak Hotel Kemajuan Jl. KHM Mansyur No. 90 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

56 UP V Tanjung Perak Kantor “Tjiwi Kimia” Jl. Rajawali No. 31-33 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

57 UP V Tanjung Perak Makam Kiyai Habib Jl. Ampel Melati  188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

58 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan KHM 
Mansyur Nomor 122 

Jl. KHM Mansyur No. 122 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

59 UP V Tanjung Perak Praktek Dokter Bersama Jl. Nyamplungan No. 162 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

60 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan KHM 
Mansyur Nomor 190 

Jl. KHM Mansyur No. 190 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

61 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan Kalimas 
Udik 1/36 

Jl. Kalimas Udik 1/36 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

62 UP V Tanjung Perak Toko Buku Sahabat  Jl. KHM Masnyur No. 84 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

63 UP V Tanjung Perak 
Kantor Dispenda Surabaya Utara dan 
Toko 

Jl. Rajawali No. 19 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

64 UP V Tanjung Perak 
Kantor Polwiltabes/Polrestabes 
Surabaya 

Jl. Taman Sikatan No. 1 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

65 UP V Tanjung Perak Gedung Kantor Pos Besar Jl. Kebonrejo No. 10 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

66 UP V Tanjung Perak Kantor TELKOM Jl. Garuda No. 8 188.45/251/402.1.04/1996 V-C4 

67 UP V Tanjung Perak Gedung Internatio Jl. Taman Makam Jayangrono 188.45/251/402.1.04/1996 V-C4 

68 UP V Tanjung Perak 
Gedung Bank Indonesia/ Museum De 
Javasche Bank 

Jl. Garuda No. 1-3 188.45/251/402.1.04/1996 V-C4 

69 UP V Tanjung Perak BNI 1946 Borsumij Jl. Rajawali No. 10 / Jl Kaswari 188.45/251/402.1.04/1996 V-C3 



-4- 

 

NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
Pojok 

70 UP V Tanjung Perak Mess AD Jl. Sisingamaraja XII-5 188.45/251/402.1.04/1996 V-C2 

71 UP V Tanjung Perak Masjid Kemayoran Jl. Garuda No. 1-3 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

72 UP V Tanjung Perak Pertamina / UPDN V Jl. Veteran No. 6-8 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

73 UP V Tanjung Perak Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Jl. Samudera (Tanjung perak) 188.45/251/402.1.04/1996 V-B1 

74 UP V Tanjung Perak Penjara Kalisosok Jl. Penjara 188.45/251/402.1.04/1996 V-C4 

75 UP V Tanjung Perak Rumah Sinyal Stasiun Surabaya Kota Jl. Pengampon 188.45/507/436.1.2/2013 V-A8 

76 UP V Tanjung Perak Ampel Denta/ Masjid Ampel Pegirian, Semampir  188.45/251/402.1.04/1996 V-A7 

77 UP V Tanjung Perak Rumah Sakit Al-Irsyad Jl. KHM Mansyur No. 210-214 188.45/251/402.1.04/1996 V-A7 

78 UP V Tanjung Perak 
Gedung Asia Afrika/Kantor Soeara Asia/ 
BKPM 

Jl. Pahlawan No. 116 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

79 UP V Tanjung Perak Bank Dagang Negara/Bank Mandiri Jl. Pahlawan No. 120 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

80 UP V Tanjung Perak Bangunan PT Bima Alfa Jl. Karet No. 1 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

81 UP V Tanjung Perak Bangunan BNI 46 Jl. Veteran No. 19 – 21 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

82 UP V Tanjung Perak Bangunan PT. Dharma Niaga Ltd Jl. Veteran No. 40 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

83 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan KHM 
Mansyur Nomor 200-202 

Jl. KHM Mansyur No. 200-202 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

84 UP V Tanjung Perak 
Koperasi Bank Pasar Niaga Rakyat/ 
Rumah Tangga 

Jl. Karet No. 68 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

85 UP V Tanjung Perak 
Gedung Bank Bumi Daya (BBD)/Bank 
Mandiri 

Jl. Rajawali No. 5 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

86 UP V Tanjung Perak Bangunan CV. Rahayu Jl. Kepanjen No. 30 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

87 UP V Tanjung Perak Kawasan Pecinan Chinesche Champ 

Jl Karet, Jl. Panggung, Jl. 
Songyoyudan, Jl. Dukuh, Jl. 
Bunguran, Jl. Waspada, Jl. 
Bibis Surabaya 

188.45/164/436.1.2/2014 V-A7 

88 UP V Tanjung Perak Menara Pandang Jl. Kalimas Timur No. 26  188.45/159/436.1.2/2014 V-A7 

89 UP V Tanjung Perak 
Bangunan PT Kasa Husada Wira Jawa 
Timur 

Jl Kalimas Barat No. 17-19 188.45/76/436.1.2/2015 V-C4 

90 UP V Tanjung Perak 
Kawasan Kota Lama Surabaya / 
Europeesche Wijk 

Jl. Kalimas Barat, Jl. 
Cendrawasih, Jl.Merak, Jl. 
Krembangan Timur, Jl. 

188.45/228/436.1.2/2015 
V-C3, V-

C4, dan V-
C5. 
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Rajawali, Jl. Garuda, Jl. 
Kalisolok, Jl. Jembatan Merah, 
Jl. Brajangan, Jl. veteran 

91 UP V Tanjung Perak SMA Negeri 8 Surabaya Jl. Iskandar Muda No. 42 188.45/105/436.1.2/2015 V_A7 

92 UP V Tanjung Perak 
Perusahaan Daerah Rumah Potong 

Hewan 
Jl. Pegirian No. 258 188.45/366/436.1.2/2013 V-A6 

93 UP V Tanjung Perak Rumah Sakit Kelamin Jl. Indrapura No. 17 188.45/519/436.1.2/2013 V-C3 

94 UP V Tanjung Perak Viaduct Pengampon Jl. Pengampon 188.45/505/436.1.2/2013 V-A8 

95 UP V Tanjung Perak Jembatan Merah Jl. Rajawali 188.45/520/436.1.2/2013 V-A7 

96 UP V Tanjung Perak Viaduct Sulung Jl. Sulung 188.45/36/436.1.2/2014 V-C5 

97 UP V Tanjung Perak 
Gedung Kesyahbandaran Utama 
Tanjung Perak 

Jl. Kalimas baru No. 194 188.45/004/402.1.04/1998 V-B1 

98 UP V Tanjung Perak Kantor Korps Cacat Veteran R.I Jl. Rajawali No. 47 188.45/308/436.1.2/2011 V-C5 

99 UP V Tanjung Perak 
Klenteng Hok An Kiong/ Yayasan 
Sukhaloka 

Jl. Coklat No. 2 188.45/118/436.1.2/2012 V-A8 

100 UP V Tanjung Perak Rumah Abu Han Jl. Karet No. 72 188.45/5/436.1.2/2013 V-A8 

101 UP V Tanjung Perak 
Makam Bupati Surabaya (Kromodjayan 
Kanoman) 

Jl. Bibis Pesarehan 188.45/408/436.1.2/2014 V-A8 

102 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan 
Rajawali Nomor 35 

Jl. Rajawali No. 35 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

103 UP V Tanjung Perak Kawasan Ampel Gubah Kampung Ampel 188.45/004/402.1.04/1998 V-A7 

104 UP V Tanjung Perak  
Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan 
Maria 

Jl. Kepanjen No. 5 188.45/004/402.1.04/1998 V-C5 

105 UP V Tanjung Perak 
Kawasan Kampung Ampel (Arabische 
Champ) 

Jl. Sultan Iskandar Muda, 

Nyamplungan, Panggung, 
Kalimas. 

188.45/243/436.1.2/2014 V-A7 

106 UP V Tanjung Perak Ruko Tiara Jl. Rajawali No. 64 188.45/004/402.1.04/1998 V-C3 

107 UP V Tanjung Perak Gereja Kristus Tuhan Jl. Samudra No. 61 188.45/004/402.1.04/1998 V-A8 

108 UP V Tanjung Perak Klenteng Pak Kik Bio Jl. Jagalan No. 74-76 188.45/364/436.1.2/2013 V-A8 

109 UP V Tanjung Perak Klenteng Hong Tik Hian Jl. Dukuh II / 2 188.45/232/436.1.2/2015 V-A7 

110 UP V Tanjung Perak 
Bangunan PT. BBI Unit Diesel/Crane 
Putar 

Jl. KH Mas Mansyur No. 88-89 188.45/251/402.1.04/1996 V-A7 
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111 UP V Tanjung Perak 
Pabrik Limun dan Sirup Telasih  
(Pabrik Limoen J.C. Van Drongelen & 
Hellfach) 

Jl. Meliwis No. 5 
 

188.45/74/436.1.2/2015 V-C5 

112 UP V Tanjung Perak 
Bangunan Rumah Jalan Meliwis Nomor 
7 

Jl. Meliwis No. 7 188.45/75/436.1.2/2015 V-C5 

113 UP V Tanjung Perak Kantor PELNI Jl. Pahlawan No. 112-114 188.45/251/402.1.04/1996 V-C5 

114 UP V Tanjung Perak Stasiun Surabaya Kota Jl. Stasiun Kota 188.45/251/402.1.04/1996 V-A8 

115 UP V Tanjung Perak Koridor Jalan Niaga Jl. Niaga 188.45/004/402.1.04/1998  

116 UP VI Tunjungan Kawasan Perkampungan Kawatan  
Kampung Kawatan di Bubutan 
Surabaya (situs) 

188.45/004/402.1.04/1998 
VI-B5 dan 

VI-B9 

117 UP VI Tunjungan Kawasan Alun-alun Contong  
Antara Kampung Kraton dan 
Praban 

188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

118 UP VI Tunjungan Kawasan Simokerto  Kecamatan Simokerto (situs) 188.45/004/402.1.04/1998 VI-A2 

119 UP VI Tunjungan Kawasan Perkampungan Peneleh Jl. Peneleh Surabaya (situs) 188.45/004/402.1.04/1998 VI-C1 

120 UP VI Tunjungan Kawasan Tunjungan Jl. Tunjungan (situs) 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D1 

121 UP VI Tunjungan Kawasan Perumahan Darmo  
Jl. Raya Darmo, Jl. Raya 
Diponegoro, Jl. Pandegiling 
(situs) 

188.45/004/402.1.04/1998 

VI-D11,VI-
E1, VI-E2, 
VI-E3, VI-
E6 dan VI-

E7 

122 UP VI Tunjungan Pusat Pertokoan Jl. Penghela No. 2 (pojok) 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

123 UP VI Tunjungan Gedung Wismilak (PT. Gawih Jaya) Jl. Raya Darmo No. 36-38 188.45/251/402.1.04/1996 VI-E6 

124 UP VI Tunjungan Kantor PLN (Biro AIA) Jl. Embong Wungu No. 6 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D6 

125 UP VI Tunjungan 
Kawasan Koridor Tunjungan (Bangunan 
Kuno/Kolonial) 

Jl. Tunjungan 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

126 UP VI Tunjungan Kantor PLN Jl. Gemblongan No. 64 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

127 UP VI Tunjungan Eks. Rs. Mardi Santoso Jl. Bubutan No. 93 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B5 

128 UP VI Tunjungan Rumah Jalan Taman Bintoro Nomor 2 Jl. Taman Bintoro No. 2 188.45/004/402.1.04/1998 VI-E6 

129 UP VI Tunjungan Master Kasur Pegas Jl. Tunjungan no. 62 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D1 

130 UP VI Tunjungan Bangunan PT. Solingen Jl. Tunjungan No 37 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

131 UP VI Tunjungan Bangunan PT Indah Jaya Elektronik Jl. Tunjungan No. 41 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

132 UP VI Tunjungan Bangunan PT Karya Nusantara/ Hotel Jl. Tunjungan No. 55 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 



-7- 

 

NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
Majapahit 

133 UP VI Tunjungan 
Bangunan Toko Batik/BCA/Hotel 
VARNA 

Jl. Tunjungan 51 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

134 UP VI Tunjungan Bangunan Toko “LALWANI” Jl. Tunjungan No. 30 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D1 

135 UP VI Tunjungan Bangunan Toko NAM Jl. Embong Malangan 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D3 

136 UP VI Tunjungan 
Bangunan Gedung Nasional Indonesia 
(GNI) 

Jl. Bubutan No. 87 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D5 

137 UP VI Tunjungan Bangunan SMP/SMA “Santa Maria” Jl. Raya Darmo No. 49 188.45/251/402.1.04/1996 VI-E3 

138 UP VI Tunjungan Bangunan SMP Negeri 3&4 Surabaya Jl. Praban No. 3 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D1 

139 UP VI Tunjungan Bangunan SMA St. Louis Jl. Dr. Soetomo No.1-3 188.45/251/402.1.04/1996 VI-E3 

140 UP VI Tunjungan Sekolah IMCA Jl. Kombes Pol M Duryat No. 9 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D9 

141 UP VI Tunjungan 
SMA Komplek Wijaya Kusuma (SMUN 
1,2,5,9 Surabaya) 

Jl. Wijaya Kususma No 43 188.45/251/402.1.04/1996 VI-C3 

142 UP VI Tunjungan SMA “PETRA” Jl. Embong Wungu No. 2-4 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D6 

143 UP VI Tunjungan Gedung Balai Pemuda 
Jl. Pemuda No. 15/ Jl. 
Gubernur Suryo 

188.45/251/402.1.04/1996 VI-D2 

144 UP VI Tunjungan 
Taman Makam Pahlawan 
Kusumabangsa 

Jl. Kusuma Bangsa 188.45/251/402.1.04/1996 VI-C2 

145 UP VI Tunjungan Monumen Pers 
Jl. Tunjungan No. 100/ Jl. 
Embong Malangan No. 2 

188.45/251/402.1.04/1996 VI-D1 

146 UP VI Tunjungan 
2 Buah Viaduct K.A (Pengampon dan 
Sulung) 

Jl. Pahlawan dan Jl. Bubutan 188.45/251/402.1.04/1996  

147 UP VI Tunjungan Hotel Majapahit Jl. Tunjungan No. 65 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D2 

148 UP VI Tunjungan Eks Mess RRI Jl. Kayun No. 34 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D5 

149 UP VI Tunjungan 
Rumah Tinggal Jalan Mawar Nomor 10-
12  
(P. Amin) 

Jl. Mawar No. 10-12 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D9 

150 UP VI Tunjungan Ex Mess mahasiswa Airlangga Jl. Blauran No. 57 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D1 

151 UP VI Tunjungan Penjara Koblen Jl. Koblen 188.45/251/402.1.04/1996 VI-B9 

152 UP VI Tunjungan Tugu Pahlawan Jl. Pahlawan 188.45/251/402.1.04/1996 VI-B3 

153 UP VI Tunjungan Arca Joko Dolog Jl. Taman Apsari 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D6 

154 UP VI Tunjungan Makam Temba'an Jl. Temba'an 188.45/251/402.1.04/1996 VI-B4 
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155 UP VI Tunjungan Rumah HOS Tjokroaminoto Jl. Peneleh VII No. 29-31 188.45/251/402.1.04/1996 VI-C1 

156 UP VI Tunjungan Gedung Taman Budaya Jl. Geleng Kali No. 85 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D2 

157 UP VI Tunjungan Gedung SDN Kaliasin 1,2,3,4 Jl. Gubernur Suryo 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D6 

158 UP VI Tunjungan Kantor Pos Pembantu Simpang 
Jl. Gubernur Suryo (samping 
SDN Simpang) 

188.45/251/402.1.04/1996 VI-B4 

159 UP VI Tunjungan Kawasan Kampung Surabaya Jl. Tegalsari 188.45/251/402.1.04/1996 
VI-D7, dan 

VI-D9 

160 UP VI Tunjungan Makam “Boto Putih” Jl. Pengirian Surabaya 188.45/251/402.1.04/1996 VI-A1 

161 UP VI Tunjungan 
Darmo Ziekenhuis / Rumah Sakit 
Darmo 

Jl. Raya Darmo No. 90 188.45/251/402.1.04/1996 VI-E6 

162 UP VI Tunjungan Governeur Wooning / Gedung Grahadi  Jl. Pemuda No. 7 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D2 

163 UP VI Tunjungan 
Gementee Kantor / Gedung Balai Kota 
Surabaya  

Jl. Walikota Mustajab / Jl. 
Taman Suraya 1 

188.45/251/402.1.04/1996 VI-C3 

164 UP VI Tunjungan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Pregolan Bunder No. 43 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D9 

165 UP VI Tunjungan 
Kantor Pemadam Kebakaran Kota 
Surabaya 

Jl. Pasar Turi No. 21 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B3 

166 UP VI Tunjungan Dinas Sosial Jl. Kedungsari No. 18 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D7 

167 UP VI Tunjungan PT. Tata Solusi Pratama Jl. Kayon No. 42-44 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D5 

168 UP VI Tunjungan Bank Hagakita Jl. Tunjungan No. 60 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D1 

169 UP VI Tunjungan Kantor BPN Jl. Tunjungan No. 80 188.45/251/402.1.04/1996 VI-D1 

170 UP VI Tunjungan Bangunan Jalan Pahlawan Jl. Pahlawan No. 17 & 19 188.45/241/436.1.2/2014 VI-B4 

171 UP VI Tunjungan Restoran Bon Ami Jl. Dr. Soetomo No. 94 188.45/163/436.1.2/2014 VI-D9 

172 UP VI Tunjungan SDN Alun-Alun Contong I-87 Jl. Sulung Sekolahan No. 1 188.45/242/436.1.2/2014 VI-B3 

173 UP VI Tunjungan 
Bunker Tegalsari (Belakang Polsek 
Tegalsari/ Ex PU) 

Jl. Tegalsari  188.45/230/436.1.2/2015 VI-D9 

174 UP VI Tunjungan PT Bank CIMB Niaga Darmo Jl. Raya Darmo No. 26  188.45/231/436.1.2/2015 VI-E5 

175 UP VI Tunjungan SMA Negeri 6 Surabaya Jl. Gubernur Suryo No. 11 188.45/227/436.1.2/2015 VI-E6 

176 UP VI Tunjungan Gereja Kristen Abdiel “ELLIYON” Jl. Pregolan Bunder No. 46-48 188.45/322/436.1.2/2013 VI-D9 

177 UP VI Tunjungan Rumah Kelahiran Bung Karno Jl. Pandean IV/40 188.45/321/436.1.2/2013 VI-C1 

178 UP VI Tunjungan 
Bangunan Gardu Listrik GKV bentuk 
kerucut 

Jl. Taman Ade Irma Suryani 
Nasution 

188.45/363/436.1.2/2013 VI-D5 

179 UP VI Tunjungan Kantor Pengurus Cabang Nadhlatul Jl. Bubutan VI/2 188.45/502/436.1.2/2013 VI-B4 
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Ulama (PCNU) 

180 UP VI Tunjungan Yayasan Panti Werdha Usia Jl. Undaan Kulon No. 7 188.45/503/436.1.2/2013 VI-C1 

181 UP VI Tunjungan Bangunan Apotik Kimia Farma Jl. Raya Darmo No. 2-4 188.45/518/436.1.2/2013 VI-E2 

182 UP VI Tunjungan Dipo Lokomotif Sidotopo Jl. Sidotopo Wetan 188.45/523/436.1.2/2013 VI-A2 

183 UP VI Tunjungan 
Bangunan Eks. Kantor Polres Surabaya 
Utara (Seksi I) (Polsek Bubutan) 

Jl. Raden Saleh No. 2 188.45/35/436.1.2/2014 VI-B5 

184 UP VI Tunjungan Bangunan Toko Remaja Jl. Kramat Gantung No. 122 188.45/38/436.1.2/2014 VI-B4 

185 UP VI Tunjungan 
Bangunan Rumah Jalan Raya Darmo 
Nomor 42-44 

Jl. Raya Darmo No. 42-44 188.45/238/436.1.2/2014 VI-E6 

186 UP VI Tunjungan 
Bangunan Rumah Dinas Panglima 
Armada Timur (Pangarmatim) TNI AL 

Jl. Yos Sudarso No. 16 188.45/245/436.1.2/2014 VI-C3 

187 UP VI Tunjungan Bangunan Rumah Dinas Rektor UNAIR Jl. Dr. Soetomo No. 59-61 188.45/246/436.1.2/2014 VI-E6 

188 UP VI Tunjungan 
Bangunan Rumah Jalan Jaksa Agung 
Suprapto Nomor 83 

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 
83 

188.45/249/436.1.2/2014 VI-C2 

189 UP VI Tunjungan Jembatan Ngemplak Jl. Ngemplak 188.45/527/436.1.2/2013 
VI-C1, VI-

D2 

190 UP VI Tunjungan Jembatan Peneleh Jl. Ahmad Jais 188.45/529/436.1.2/2013 
VI-B4, VI-

C1 

191 UP VI Tunjungan Jembatan Pemuda Jl. Pemuda 188.45/528/436.1.2/2013 
VI-C3, VI-
D4, VI-D5 

192 UP VI Tunjungan Viaduct K.A Ngaglik Jl. Ngaglik 188.45/522/436.1.2/2013 
VI-C6, VI-

D2 

193 UP VI Tunjungan Lapangan Pores Jl. Embong Sawo 188.45/71/436.1.2/2009 VI-D6 

194 UP VI Tunjungan Balai Sahabat Jl. Genteng kali 188.45/300/436.1.2/2009 VI-D2 

195 UP VI Tunjungan 
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 
(GMAHK) Tanjung Anom 

Jl. Tanjung Anom No. 5 188.45/10/436.1.2/2010 VI-D1 

196 UP VI Tunjungan Bangunan PT Pabrik Gula Rajawali Jl. Undaan Kulon 188.45/284/436.1.2/2011 VI-C1 

197 UP VI Tunjungan Rumah Dinas Walikota Surabaya Jl. Walikota Mustajab 188.45/282/436.1.2/2011 VI-C3 

198 UP VI Tunjungan Gereja Protestan Maranata Jl. Yos Sudarso 188.45/573/436.1.2/2011 VI-C3 

199 UP VI Tunjungan Siola Jl. Genteng Kali 188.45/66/436.1.2/2011 VI-D2 

200 UP VI Tunjungan Bangunan Panti Asuhan Undaan Jl. Undaan Kulon 188.45/421/436.1.2/2012 VI-C1 

201 UP VI Tunjungan Langgar Waqaf Syaudaha Jl. Praban Kulon Gang III 188.45/409/436.1.2/2014 VI-B4 
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NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
202 UP VI Tunjungan Makam Yudo Kardono Jl. Cempaka No. 25 188.45/412/436.1.2/2014 VI-D9 

203 UP VI Tunjungan 
Makam Pesarean Agung Syekh Abu 
Huroiroh 

Jl. Kampung Seng No. 16 188.45/415/436.1.2/2014 VI-A4 

204 UP VI Tunjungan GPIB Imanuel Bubutan Jl. Bubutan No. 69 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B5 

205 UP VI Tunjungan Kawasan Kampung Praban Perkampungan Jl. Praban 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

206 UP VI Tunjungan Kawasan Kampung Baliwerti Kampung Baliwerti 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

207 UP VI Tunjungan 
Kampung Lawang Seketeng, Pandean, 
Jagalan 

Jl. Peneleh  188.45/004/402.1.04/1998 VI-C1 

208 UP VI Tunjungan Toko Gading Murni Jl. Tunjungan No. 27 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

209 UP VI Tunjungan 
Bioskop Satria (Sudah berubah bentuk 
jadi Toko Besi) 

Jl. Pegirian 188.45/004/402.1.04/1998  

210 UP VI Tunjungan Kawasan Kampung Kraton Kampung Kraton 188.45/004/402.1.04/1998 
VI-B3 dan 

VI-B4 

211 UP VI Tunjungan Kawasan Kampung Kepatihan Kampung Kepatihan 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

212 UP VI Tunjungan Kawasan Tumenggungan Antara Bubutan & Pasar besar 188.45/004/402.1.04/1998 VI-B4 

213 UP VI Tunjungan Kawasan Keputran Kampung Keputran 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D10 

214 UP VI Tunjungan Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 188.45/251/402.1.04/1996 VI-B3 

215 UP VI Tunjungan  
Apotik Simpang (Simpang Apoetek) – 
(Horman Smools) 

Jl. Simpang Lonceng No 5 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D6 

216 UP VI Tunjungan  Bangunan Jalan Tunjungan Nomor 39 Jl. Tunjungan No. 39 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D1 

217 UP VI Tunjungan  
Kantor Direktorat Pengamanan Obyek 
Vital (DIT PAMOBVIT) Polda Jatim - 

Jl. Dr. Soetomo No. 82-84 188.45/237/436.1.2/2014 VI-E5 

218 UP VI Tunjungan  Hotel Olympic Jl. Urip Sumaharjo No. 57-79 188.45/240/436.1.2/2014 VI-D10 

219 UP VI Tunjungan  

Restoran Mahameru, Fresh One Bakery 

And Pastissere Dan Nike Factory Sotre 
(Eks SMP Giki Surabaya) 

Jl. WR Supratman No. 91-93/ 
Jl. Diponegoro No. 152 

188.45/162/436.1.2/2014 VI-E5 

220 UP VI Tunjungan  Toko Es Krim Zangrandi Jl. Yos Sudarso No. 15 188.45/365/436.1.2/2013 VI-D4 

221 UP VI Tunjungan  
Bangunan Eks The House Resto and 
Club 

Jl. Taman Apsari No. 69-71 188.45/247/436.1.2/2014 VI-D6 

222 UP VI Tunjungan  Viaduct Kapasari Jl. Kapasari 188.45/521/436.1.2/2013 
VI-A5, VI-

A6 

223 UP VI Tunjungan  RS Mata Undaan Jl. Undaan Kulon 188.45/283/436.1.2/2011 VI-C1 
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NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
224 UP VI Tunjungan  Gereja Hati Kudus Yesus Jl. Polisi Istimewa 188.45/575/436.1.2/2011 VI-E3 

225 UP VI Tunjungan  Bangunan PUSURA Jl. Yos Sudarso 188.45/53/436.1.2/2012 VI-D4 

226 UP VI Tunjungan  Bangunan Ex Gedung CCCL Jl. Darmokali No. 10 188.45/53/436.1.2/2012 VI-E7 

227 UP VI Tunjungan  
Klenteng Boen Bio, Majelis agama 
Khonghucu Indonesia (MAKIN) 

Jl. Kapasan 188.45/118/436.1.2/2012 VI-A5 

228 UP VI Tunjungan  
Gereja Baptis Indonesia Immanuel 
Jimerto 

Jl. Jimerto No. 2 A 188.45/171/436.1.2/2013 VI-C3 

229 UP VI Tunjungan  Kantor Polisi Seksi VI Tegalsari Jl. Basuki Rahmad No. 40 188.45/501/436.1.2/2013 VI-D9 

230 UP VI Tunjungan  Bangunan Rumah Jalan Iris Nomor 2 Jl. Iris No. 2 188.45/251/436.1.2/2014 VI-C2 

231 UP VI Tunjungan  Bank Niaga Jl. Tunjungan No. 47 188.45/004/402.1.04/1998 VI-D2 

232 UP VI Tunjungan Jembatan Gubeng Jl. Prof Dr Moestopo 2013 
VI-B6, VI-
C3, VI-C4, 

VI-D1, 

233 UP VI Tunjungan Kantor Polres Surabaya Timur Jl. Kapasan No. 192 188.45/37/436.1.2/2014 VI-A4 

234 UP VI Tunjungan Rumah Roeslan Abdul Ghani & Masjid Jl. Plampitan VIII/36 188.45/71/436.1.2/2015 VI-C1 

235 UP VI Tunjungan Bangunan PT. Mataram Paint Jl. Dinoyo No. 11-19  188.45/91/436.1.2/2015 VI-E4 

236 UP VI Tunjungan Restoran Bon Ami  
Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 
27 

188.45/160/436.1.2/2014 VI-E6 

237 UP VI Tunjungan Bangunan The British Institute  Jl. Darmo Kali No. 36-38 188.45/216/436.1.2/2014 VI-E7 

238 UP VI Tunjungan 
Bangunan Rumah Tinggal Jalan 
Gembong Sawah Barat Nomor 25 

Jl. Gembong Sawah Barat No. 
25 

188.45/85/436.1.2/2018 VI-A5 

239 UP VI Tunjungan Viaduct Sulung Jl.Sulung 188.45/36/436.1.2/2014 VI-B3 

240 UP VII Wonokromo 
Pabrik “PT. Multi Bintang Indonesia” / 
Gedung AJBS 

Jl. Ratna No. 14 188.45/004/402.1.04/1998 VII-D1 

241 UP VII Wonokromo Kebun Binatang Surabaya Jl. Setail No. 1 188.45/004/402.1.04/1998 VII-C3 

242 UP VII Wonokromo Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 16 188.45/004/402.1.04/1998 VII-A1 

243 UP VII Wonokromo Gedung STM Negeri Surabaya Jl. TGP No. 26  188.45/251/402.1.04/1996 VII-A1 

244 UP VII Wonokromo Sekolah dan Panti Asuhan Don Bosco Jl. Tidar No. 115 188.45/251/402.1.04/1996 VII-A1 

245 UP VII Wonokromo Makam “Sunan Bungkul” Jl. Taman Bungkul 188.45/251/402.1.04/1996 VII-C2 

246 UP VII Wonokromo Gedung Museum Mpu Tantular Jl. Taman Manyang Kara No. 6 188.45/251/402.1.04/1996 VII-C2 

247 UP VII Wonokromo Pintu Air Jagir Jl. Jagir Wonokromo 188.45/251/402.1.04/1996 
VII-D3, 
VII-E2 
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NO UP NAMA CAGAR BUDAYA ALAMAT NOMOR SK/TAHUN SK BLOK 
248 UP VII Wonokromo Masjid Rahmat Jl. Kembang Kuning 188.45/251/402.1.04/1996 VII-C1 

249 UP VII Wonokromo Kafe Kedai KOE (Kantor BAKUMHAM) Jl. Darmo Kali No. 58 188.45/217/436.1.2/2014 VII-C2 

250 UP VII Wonokromo 
Rumah Tinggal Jalan Darmokali Nomor 
60 

Jl. Darmo Kali No. 60 188.45/215/436.1.2/2014 VII-C2 

251 UP VII Wonokromo Mess Pati Pangkalan Utama TNI AL Jl. Darmo Kali No. 54 188.45/214/436.1.2/2014 VII-C2 

252 UP VII Wonokromo SDN Sawahan I Jl. Widodaren No. 22 188.45/229/436.1.2/2015 VII-A2 

253 UP VII Wonokromo Tandon Air Wonokitri Jl. Pakis Tirtosari 188.45/574/436.1.2/2011 VII-B2 

254 UP VII Wonokromo Bangunan Gedung Setan Jl. Banyu Urip Wetan No. 1A 188.45/362/436.1.2/2013 VII-B2 

255 UP VII Wonokromo Stasiun Wonokromo Jl. Wonokromo 188.45/504/436.1.2/2013 VII-E2 

256 UP VII Wonokromo 
Rumah Dinas Jabatan Panglima Kodam 
V Brawijaya 

Jl. Raya Darmo No. 100 188.45/205/436.1.2/2014 VII-C2 

257 UP VII Wonokromo 
Mess Pamen Pangkalan Utama TNI AL 
Detasemen Markas 

Jl. Darmo Kali No. 52 188.45/218/436.1.2/2014 VII-C2 

258 UP VII Wonokromo Gereja Katholik Bebas St Bonifacius Jl. Serayu No. 11 188.45/250/436.1.2/2014 VII-C2 

259 UP VII Wonokromo Gelora Pancasila &. Lap. Thor Jl. Padmosusastro No. 27 E 188.45/71/436.1.2/2009 VII-C1 

260 UP VII Wonokromo Rumah Jalan Bodri Jl. Bodri No. 1,3,5,7 188.45/508/436.1.2/2013 VII-C1 

261 UP VII Wonokromo  RS. Katolik Vicentius A. Paulo Jl. Diponegoro 188.45/28/436.1.2/2011 VII-C3 

262 UP VII Wonokromo  RS. William Both Jl. Diponegoro 188.45/29/436.1.2/2011 VII-C2 

263 UP VII Wonokromo  Bangunan Rumah Jl. Lawu No. 5 188.45/73/436.1.2/2015 VII-A2 

264 UP VII Wonokromo  Bangunan Rumah Jl. Anjasmoro No. 52 188.45/72/436.1.2/2015 VII-A2 

265 UP VII Wonokromo  SMAN 21 Surabaya Jl. Argopuro No. 11-15 188.45/411/436.1.2/2014 VII-A2 

266 UP VII Wonokromo Kawasan Perumahan Darmo 
Jl. Raya Darmo, Jl. Raya 
Diponegoro, Jl. Pandegiling 
(situs) 

188.45/004/402.1.04/1998 
VII-C1, 
VII-C2 

267 UP VII Wonokromo Kawasan Tunjungan Jl. Tunjungan (situs) 188.45/004/402.1.04/1998 VII-A2 

268 UP VIII Dukuh Pakis Makam Rottenbuhler & Lap. Golf A. Yani Jl. Gunung sari 188.45/24/436.1.2/2009 VIII D-5 

269 UP IX Ahmad Yani Makam Assayid Ali Asghor Jl. Jagir Sidosermo Gg. IV 188.45/413/436.1.2/2014 IX-D3 

270 UP IX Ahmad Yani Pusat Veteriner Farma Jl. Ahmad Yani No. 68-70 188.45/77/436.1.2/2015 IX-C1 

271 UP X Wiyung Makam Sawunggaling Jl. Lidah Wetan Gang III 188.45/270/436.1.2/2013 X-A4 

272 UP X Wiyung Petilasan Raden Patah Jl. Lakarsantri-Made 188.45/410/436.1.2/2014 X-A2 
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KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA 

1. UP I RUNGKUT

LAMPIRAN XXIII PERATURAN  DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR : 

TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1. UP I Rungkut  Jalan Wonorejo
 Jalan Pandugo
 Jalan Kutisari Utara
 Jalan Kendangsari Lebar
 Jalan Tenggilis Timur

 Jalan Tenggilis
 Jalan Tenggilis Mejoyo
 Jalan Kali Rungkut
 Jalan Rungkut Alang-Alang
 Jalan Raya Kedung Asem
 Jalan Kedung Baruk
 Jalan Penjaringan Timur
 Jalan Rungkut Asri Tengah
 Jalan Rungkut Asri
 Jalan Penjaringan Sari
 Jalan Raya Kendangsari
 Jalan Raya Kendangsari Industri
 Jalan Kutisari
 Jalan Kutisari Selatan II
 Jalan Zamhuri
 Jalan Rungkut Madya;
 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno
 Jalan Wonorejo Selatan
 Jalan Kendalsari Selatan
 Jalan Baruk Utara IX
 Jalan Rungkut Harapan
 Jalan Rungkut Puskesmas

 Hutan Kota kebun Bibir Wonorejo
 Taman Kunang-Kunang
 Kantor Kecamatan Kali Rungkut
 Lapangan Wisma SIER
 Lapangan

 Masjid
 Gedung Pertemuan KS3 Jatim
 Kutisari Tennis Center
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP I Rungkut   Jalan Raya Kedung Baruk; 
 Jalan Raya Pandugo Timur; 
 Jalan Kedung Asem; 
 Jalan Raya Rungkut; 

 Jalan Penjaringansari; 
 Jalan Nirwana eksekutif; 
 Jalan Medokan Asri Utara IV; 
 Jalan Zamhuri; 
 Jalan Rungkut Alang-Alang 77; 
 Jalan Rungkut Asri 3B; 
 Jalan Prapen Indah;  
 Jalan Rungkut/UPTD III; 
 Jalan Kendangsari/Tenggilis; 
 Jalan Jemur Andayani; 
 Jalan Kali Rungkut Tengah; 
 Jalan Soponyono; 
 Jalan Prapen Indah; 
 Jalan Prapen Indah Timur Boulevard (lapangan tenis); 
 Jalan Kutisari Selatan;  
 Jalan Kutisari Utara; 
 Jalan Rungkut Industri; 
 Jalan Panjang Jiwo Permai; 
 Jalan Raya Kendangsari IV; 
 Jalan Raya Tenggilis Mejoyo; 
 Jalan Rungkut Mapan Timur I; 
 Jalan Raya Rungkut Mapan; 
 Jalan Raya Wiguna Timur 66A; 
 Jalan Gunung Anyar Timur No. 64; dan 
 Perumahan PT. Royal Park Regency. 
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2. UP II KERTAJAYA



-6- 

 
 

NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP II Kertajaya  Jalan Dr. Ir. H. Soekarno  
 Jalan Nginden II B  
 Jalan Teknik Perkapalan  
 Jalan Manyar Kertoarjo  
 Jalan Klampis Semolo  
 Jalan Kalijudan  
 Jalan Gading Pantai  
 Jalan Kenjeran 
 Jalan Deles 
 Jalan Klampis Harapan  
 Jalan Klampis Semolo Utara 
 Jalan Sukosemolo 
 Jalan Semolowaru 
 Jalan Nginden Semolo 
 Jalan Manyar Rejo III 
 Jalan Manyar Jaya V 
 Jalan Manyar Kartika Selatan 
 Jalan Raya Nginden 
 Jalan Menur Pumpungan  
 Jalan Arief Rahman Hakim 
 Jalan Keputih Timur 
 Jalan Kejawan Putih Tambak 
 Jalan Raya ITS  
 Jalan Teknik Elektro  
 Jalan Raya Kertajaya Indah  
 Jalan Kertajaya Indah  
 Jalan Nginden Baru VI 
 Jalan Raya Manyar  
 Jalan Kalijudan Asri Indah  
 Jalan Raya Sutorejo Prima  
 Jalan Sutorejo Tengah V  
 Jalan Sutorejo Tengah  
 Jalan Raya Mulyosari   
 Jalan Dharmahusada Indah I 
 Jalan Raya Dharmahusada Indah  

 Rumah Sakit Ibu dan Anak  
 Kantor Kelurahan Kalijudan  
 Taman  
 Masjid 
 Kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak  
 Taman Bundaran ITS  
 Kantor Kelurahan Semolowaru  
 Kantor Kelurahan Nginden  
 Perpustakaan Jatim  
 Lapangan KONI 
 Convention Hall  
 Taman  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP II Kertajaya  Jalan Manyar Kertoadi (ITS Bundaran); 
 Jalan Gebang Putih; 
 Jalan Arief Rahman Hakim (ITS); 
 Jalan Manyar Rejo; 

 Jalan Manyar; 
 Jalan Semolowaru;  
 Jalan Raya Klampis Jaya; 
 Jalan Raya Nginden;  
 Jalan Nginden Semolo No. 89 (PMK Sukolilo); 
 Jalan Keputih Tegal No. 25 (Pos PMK); 
 Jalan Nginden Intan Tengah;  
 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno;  
 Jalan Keputih Tegal; 
 Jalan Mulyorejo;  
 Jalan Mulyosari;  
 Jalan Mulyosari Utara Gg III;  
 Jalan Raya Bhaskara Jaya; dan 
 Jalan Manyar Kertoadi. 
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3. UP III TAMBAK WEDI 
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP III Tambak Wedi  Jalan Bulak Banteng  
 Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar  
 Jalan HM. Noer/Kedung Cowek  
 Jalan Kyai Tambak Deres  

 Jalan Tjiptada 
 Jalan Randu  
 Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur 
 Jalan Kedinding Lor  
 Jalan Dukuh Bulak Banteng  
 Jalan Kedung Mangu Timur 
 Jalan Kedung Mangu  
 Jalam Nambangan  
 Jalan Pantai Kenjeran  
 Jalan Bulak Kenjeran  
 Jalan Pantai kenjeran Barat Blok B  
 Jalan Wiratno 

 Taman  
 Taman Suroboyo  
 Kantor Kecamatan Bulak  
 Lapangan  

 Kantor Kelurahan Bulak 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP III Tambak Wedi  Jalan Kedung Cowek;  
 Jalan Kenjeran; 
 Jalan Wiratno; 
 Jalan Bulak Banteng Lor I/27;  

 Jalan Kedung Cowek 242;  
 Jalan Tambak Wedi;  
 Jalan Bulak Banteng Wetan;  
 Jalan Bambang Sutoro RT 001 RW II;  
 Jalan Kyai Tambak Deres; dan  
 Jalan Sukolilo Lor. 
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4. UP IV DHARMAHUSADA 
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP IV Dharmahusada  Jalan Nias  
 Jalan Kalibokor  
 Jalan Raya Menur  
 Jalan Kertajaya 

 Jalan Manyar Kertoarjo IX  
 Jalan Dharmahusada Indah; 
 Jalan Dharmawangsa  
 Jalan Kenjeran   
 Jalan Putro Agung Wetan   
 Jalan kapas Krampung   
 Jalan Tambaksari  
 Jalan Reside Sudirman 
 Jalan Tapak Siring  
 Jalan Gubeng Masjid 
 Jalan Banda  
 Jalan Manyar Kertoarjo  
 Jalan Dharmahusada  
 Jalan Prof. Dr. Moestopo  
 Jalan Pucang Anom timur  
 Jalan Manyar Kertoarjo V  

 Lapangan  
 Lapangan Tambaksari  
 Lapangan SMKN 5 Surabaya  
 Lapangan Hocky  

 Kantor SAMSAT  Surabaya Timur  
 Kantor PLN Ngagel  
 Taman Flora  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP IV Dharmahusada  Jalan Airlangga; 
 Pos Pembantu Menur PMK; 
 Jalan Kertajaya; 
 Jalan Kertajaya Indah; 

 Jalan Dharmahusada; 
 Jalan Dharmahusada Utara 10; 
 Jalan Dharmahusada X; 
 Jalan Srikana; 
 Jalan Pucang Anom; 
 Jalan Bratang; 
 Jalan Jawa; 
 Jalan Biliton; 
 Jalan Sumatera; 
 Jalan Gubeng; 
 Jalan Bali; 
 Jalan Nias; 
 Jalan Lingga; 
 Jalan Karimata; 
 Jalan Flores; 
 Jalan Sulawesi; 
 Jalan Gubeng Kertajaya;  
 Jalan Prof. Dr.Moestopo; 
 Jalan Dharmawangsa/Jalan Gubeng  Kertajaya; 
 Jalan Gubeng; 
 Jalan Raya Ngagel Jaya;  
 Jalan Pucang Rinenggo;  
 Jalan Jojoran;  
 Jalan Kalidami; 
 Jalan Tambak Rejo; 
 Jalan Kapas Krampung;  
 Jalan Bronggalan; 
 Jalan Juwet; 
 Jalan Teratai; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Penataran; 
 Jalan Kalasan; 
 Jalan Tapak Siring; 
 Jalan Kedung Sroko; 
 Jalan Mundu; 
 Jalan Karanggayam; 

 Jalan Kidal; 
 Jalan Kalikepiting; 
 Jalan Alun-alun Rangkah;  
 Jalan Kapas Madya; 
 Pasar Pucang; 
 Depan Pasar Pucang; dan 
 Pasar Bratang Jalan Raya Bratang Binangun. 
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5. UP V TANJUNG PERAK
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NO UP Jaringan Evakuasi  

1.  UP V Tanjung Perak  Jalan Hang Tuah  
 Jalan Sultan Iskandar Muda/Danakarya  
 Jalan Kembang Jepun  
 Jalan Rajawali  

 Jalan Bulak Jaya  
 Jalan Bulaksari  
 Rencana Lingkar Luar Timur 
 Jalan Pegirian  
 Jalan Karang Tembok 
 Jalan Wonosari I Lor 
 Jalan Wonosari Lor 
 Jalan Wonokusumo 
 Jalan Kunti  
 Jalan Sidotopo Lor 
 Jalan Sidotopo Sekolahan IV  
 Jalan Bolodewo  
 Jalan Pragoro  
 Jalan Sidodadi  
 Jalan Ikan Dorang  
 Jalan Ikan Kerapu III 
 Jalan Dorang Baru 
 Jalan Kalianak Timur  

 Lapangan  
 Parkir Sunan Ampel  
 Masjid  
 Lapangan Colombo  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP V Tanjung Perak  Jalan KH. M. Mansyur (depan Al Irsyad); 
 Jalan KH. M. Mansyur (depan toko 142); 
 Jalan Kalimas Baru (depan Pom Bensin); 
 Jalan Perak Timur 220; 

 Jalan Hangtuah; 
 Jalan Karet - Jalan Coklat; 
 Jalan Teluk Bayur; 
 Jalan Siaga (Semut Kota); 
 Jalan Semut (depan stasiun kota); 
 Jalan Waspada No. 6; 
 Jalan Waspada No. 74; 
 Jalan Gula; 
 Jalan Panggung; 
 Jalan Dukuh / Jalan Kembang Jepun; 
 Jalan Kalimati Wetan / Jalan Kembang Jepun Slompretan; 
 Jalan Nyamplungan 9; 
 Jalan Pasar Pegirian; 
 Jalan Dono Karya II; 
 Jalan Pegirian (depan pariwisata); 
 Jalan Sidotopo Kidul II; 
 Jalan Sidotopo (Sidotopo Lor depan cargo); 
 Jalan Wonokusumo Lor; 
 Jalan Wonokusumo Kidul 29; 
 Jalan Wonokusumo Jaya Pinggir; 
 Jalan Gresik (depan asrama Brimob); 
 Jalan Demak (depan makam Mbah Ratu); 
 Jalan Demak (perempatan); 
 Jalan Bangunsari (lapangan); 
 Jalan Kalianak Timur (depan nomer 62); 
 Jalan Rajawali 64; 
 Jalan Rajawali 28; 
 Jalan Kebalen Timur; 
 Jalan Pasar Babakan; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Gatotan; 
 Jalan Krembangan (dekat Koramil); 
 Jalan Krembangan Makam; 
 Jalan Niaga (depan Polwitabes); 
 Jalan Veteran 15 (depan BCA); 
 Jalan Kebon Rojo (halaman Kantor Pos); 

 Jalan Niaga dalam; 
 Jalan Demak (depan SPBU/Pom); 
 Jalan Cenderawasih; 
 Jalan Gresik; 
 Jalan Ikan Kakap;  
 Jalan Hatotan RT 06;   
 Pos PMK Pegirian; dan 
 Perempatan Hangtuah. 



-23- 

6. UP VI TUNJUNGAN
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul  

1.  UP VI Tunjungan  Jalan Kapasari 
 Jalan Sidodadi Baru  
 Jalan Raya Dupak 
 Jalan Genteng Kali  

 Jalan Gubernur Suryo  
 Jalan Basuki Rahmat 
 Jalan Pandegiling 
 Jalan Kampung Malang 

Utara VII 
 Jalan Kombes Pol M. Duryat  
 Jalan Mawar 
 Jalan Embong Malang  
 Jalan Kertopaten 
 Jalan Sidodadi IV  
 Jalan Simolawang baru  
 Jalan Sidotopo Lor 
 Jalan Kenjeran 
 Jalan Tambak Rejo 
 Jalan Kapas Krampung 
 Jalan Ngaglik 
 Jalan Kalianyar  
 Jalan Jagalan 
 Jalan Pasar Besar Wetan  
 Jalan Tembaan 
 Jalan Semarang 
 Jalan Kranggan  
 Jalan Praban  
 Jalan Simpang Dukuh  
 Jalan Walikota Mustajab  
 Jalan Yos Sudarso  
 Jalan Tunjungan  
 Jalan Urip Sumoharjo  
 Jalan Kampung Malang 

 Depo Sidotopo  
 RS. Dr. M. Soewandi  
 Stasiun Pasar Turi  
 Taman Budaya  

 Taman Surya  
 Gereja  
 Gedung Keuangan Negara 
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul  

Utara VII 
 Jalan Pasar Kembang  
 Jalan Kedungdoro 
 Jalan Blauran  
 Jalan Siliwangi  
 Jalan Kedungsari  

 Jalan Tegalsari  
 Jalan Imam Bonjol  
 Jalan Trunojoyo  
 Jalan WR. Supratman  



-26- 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP VI Tunjungan  Jalan Gentengkali; 
 Jalan Seruni; 
 Jalan Kemuning; 

 Jalan Undaan Wetan; 
 Jalan Kamboja; 
 Jalan Walikota Mustajab; 
 Jalan Jaksa Agung Suprapto; 
 Jalan Jimerto; 
 Jalan Sedap Malam; 
 Jalan Kusuma Bangsa; 
 Jalan Wijaya Kusuma; 
 Jalan Slamet; 
 Jalan Genteng Sidomukti; 
 Jalan Genteng Besar; 
 Jalan Tunjungan; 
 Jalan Simpang Dukuh; 
 Jalan Simpang Pemuda; 
 Jalan Taman Apsari; 
 Jalan Panglima Sudirman; 
 Jalan Embong Sawo; 
 Jalan Embong Tanjung; 
 Jalan Embong Kemiri; 
 Jalan Kayon; 
 Jalan Pemuda; 
 Jalan Yos Sudarso; 
 Jalan Kalisari III; 
 Jalan Kalianyar III; 
 Jalan Kalimir; 
 Jalan Sunyoto; 
 Jalan Peneleh; 
 Jalan Ngemplak; 
 Jalan Ahmad Jais; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Undaan; 
 Jalan Embong Malang; 
 Jalan Ambengan; 
 Jalan Legundi; 
 Jalan Raya Ngaglik; 
 Jalan Undaan Peneleh; 

 Jalan Klimbungan IV; 
 Jalan Embong Blimbing; 
 Jalan Grogol Kauman; 
 Jalan Keputran Pasar Kecil IV; 
 Jalan Tempel Sukorejo; 
 Pasar Kupang; 
 Jalan Diponegoro; 
 Jalan Anwari; 
 Jalan Kartini; 
 Jalan Tengku Umar; 
 Jalan M. Duryat; 
 Jalan Pregolan; 
 Jalan Tegalsari; 
 Jalan Urip Sumoharjo; 
 Jalan Basuki Rahmat; 
 Jalan Kaliasin Gg. Pompa; 
 Jalan Margoyoso; 
 Jalan Embong Malang; 
 Jalan Kampung Malang II; 
 Jalan Bogowonto; 
 Jalan Bengawan Perempatan; 
 Jalan Raya Darmo; 
 Jalan Tunjungan; 
 Jalan Tanjung Anom;  
 Jalan MH Thamrin; 
 Jalan Blauran V; 
 Jalan Praban; 
 Jalan Urip Sumoharjo; 
 Jalan Pandegiling; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Pajajaran; 
 Jalan Dinoyo; 
 Jalan Comal; 
 Jalan Kapuas; 
 Jalan Darmokali; 
 Jalan Tunjungan Tanjung Anom; 

 Jalan Polisi Istimewa; 
 Jalan Dr. Soetomo Taman; 
 Jalan Pakis (Bundaran/ Pasar Pakis); 
 Jalan Untung Suropati; 
 Jalan Kedondong; 
 Jalan Mawar; 
 Jalan Kedungdoro; 
 Jalan Mataram; 
 Jalan Wonorejo II; 
 Jalan Grudo; 
 Jalan Sidodadi; 
 Jalan Boto Putih II; 
 Jalan Taman Simo Lawang; 
 Jalan Kenjeran 120 UPTD II; 
 Jalan Donokerto II; 
 Jalan Donokerto VI; 
 Jalan Sumbo; 
 Jalan Gembong Sawah; 
 Jalan Simolawang Baru; 
 Jalan Sidoyoso I; 
 Jalan Kertopaten; 
 Jalan Johor; 
 Jalan Sulung perempatan; 
 Jalan Indrapura ; 
 Jalan Rajawal; 
 Jalan Pahlawan; 
 Jalan Jepara; 
 Jalan Kramat Gantung; 
 Jalan Bubutan V; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Penghela; 
 Jalan Baliwerti; 
 Jalan Pasar Turi; 
 Jalan Semarang; 
 Jalan Pawiyatan; 
 Jalan Blauran; 

 Jalan Kranggan; 
 Jalan Pertokoan Wijaya; 
 Jalan Koblen Selatan; 
 Jalan Kawatan IV; 
 Jalan Alon-Alon Contong; 
 Jalan Semut Kali; 
 Jalan Gemblongan 4; 
 Jalan Gundih; 
 Jalan Raya Gundih;  
 Jalan Tembok Gede I; dan 
 PMK-KMS Pasar Turi No 21. 
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7. UP VII WONOKROMO
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul  

1.  UP VII Wonokromo  Jalan Tidar 
 Jalan Arjuno  
 Jalan Mayjend Sungkono 
 Jalan Raya Gunungsari  

 Jalan Indragiri 
 Jalan Sidomulyo VIII 
 Jalan Pacuan Kuda  
 Jalan Diponegoro 
 Jalan Wonokromo 
 Jalan Gajahmada 
 Jalan Ciliwung  
 Jalan Adityawarman  
 Jalan Dukuh Kupang  
 Jalan Dr. Soetomo  
 Jalan Hayam Wuruk  
 Jalan Bumiharjo 
 Jalan Ahmad Yani 
 Jalan Bendul Merisi  

 Gelora Pancasila  
 Gedung Juang 45 
 Pengadilan Negeri Surabaya  
 Lapangan Kodam V Brawijaya  

 Kebun Binatang Surabaya  
 Rs. Dr. Ramelan  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP VII Wonokromo  Jalan Bungkul; 
 Jalan Marmoyo; 
 Jalan Yowono; 
 Jalan Ngagel Tirto; 

 Jalan Ngagel Bagong; 
 Jalan Wonokromo SS; 
 Jalan Pulo Wonokromo; 
 Jalan Gajah Mada; 
 Jalan Brawijaya; 
 Jalan Hayam Wuruk; 
 Jalan Bumiarjo; 
 Jalan Setail; 
 Jalan Diponegoro; 
 Jalan Bintoro; 
 Jalan Jagir Wonokromo; 
 Jalan Gajah Mada; 
 Jalan Bratang Perintis;  
 Jalan Ciliwung Bumiarjo; 
 Jalan Anjasmoro; 
 Jalan Bromo; 
 Jalan Kedungdoro; 
 Jalan Argopuro; 
 Jalan Banyu Urip; 
 Jalan Dukuh Kupang Utara; 
 Jalan Simolangit; 
 Jalan Petemon Barat; 
 Jalan Arjuna; 
 Jalan Dukuh Kupang; 
 Jalan Jarak; 
 Jalan Indragiri; 
 Jalan Prapanca; 
 Jalan Kedungdoro; 
 Jalan Tidar; 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

 Jalan Pandegiling; 
 Jalan Banyu Urip Kidul; 
 Jalan Bromo; 
 Jalan Pakis Sidokumpul; 
 Jalan Simo Katrungan Kidul Makam; 
 Jalan Mayjend Sungkono; 

 Jalan Dukuh Kupang Timur;  
 Jalan Pakis Tirtosari; dan 
 Pasar Kembang Taman. 



-36- 

8. UP VIII DUKUH PAKIS
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 NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP VIII Dukuh 
Pakis 

 Jalan HR. Muhammad  
 Jalan Dukuh Kupang XXV  
 Jalan Raya Darmo Baru Barat  
 Jalan Darmo Permai III 
 Jalan Raya Kupang Baru  

 Jalan Kupang Jaya  
 Jalan Sukomanunggal 
 Jalan Tanjungsari  
 Jalan Simomulyo  
 Jalan Simo Kalangan  
 Jalan Raya Satelit Indah  
 Jalan Raya Darmo Permai II  
 Jalan Golf I  
 Jalan Simorejosari  
 Jalan Tandes Lor 
 Jalan Simo Jawar  
 Jalan Simo Pomahan I / Jalan Raya Simo Tambaan  
 Jalan Raya Sukomanunggal Jaya  
 Jalan Pattimura  
 Jalan Raya Darmo Harapan I  
 Jalan Raya Satelit Selatan  
 Jalan Raya Darmo Permai Selatan  
 Jalan Mayjend Sungkono  

 Jalan KH. Abdul Wahab Siamin  
 Jalan Villa Bukit Mas  
 Jalan Jajar Tunggal Timur III 
 Jalan Dukuh Kupang 
 Jalan Dukuh Kupang Utara  
 Jalan Dukuh Kupang Barat I Gg. III 
 Jalan Dukuh Kupang Barat XVI  
 Jalan Dukuh Kupang VI  
 Jalan Raya Dukuh Kupang Barat  
 Jalan Dukuh Kupang Utara 
 Jalan Raya Satelit Indah   

 Puskesmas Tandes 
 Kantor Kecamatan 

Sukomanunggal  
 Darmo Satelit Town  
 Gereja  

 Kantor Jasa Marga  
 Lapangan  
 Islamic center  
 Vihara  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP VIII Dukuh Pakis  Jalan Dukuh Kupang; 
 Jalan Dukuh Kupang Barat; 
 Jalan Kupang Jaya; 
 Jalan Simo Hilir; 

 Jalan Kupang Indah; 
 Jalan Kris Kencana; 
 Jalan Dukuh Kawal; 
 Jalan Pradah Indah; 
 Jalan Pradah Kalikendal; 
 Jalan Pradah Permai; 
 Jalan Pakis Argosari; 
 Jalan Kencanasari Timur; 
 Jalan Tanjungsari; 
 Jalan Sukomanunggal Jaya; 
 Jalan Raya Kupang Indah; 
 Jalan Bukit Darmo Golf; 
 Jalan Raya Simohilir; dan 
 Jalan Raya Kupang Baru. 
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9. UP IX Ahmad Yani 
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP IX Ahmad Yani  Jalan Raya Jemursari 
 Jalan Margorejo Indah  
 Jalan Sidosermo Airdas 
 Jalan Bendul Merisi X 

 Jalan Bendul Merisi IX 
 Jalan Sidosermo V  
 Jalan Sidosermo II 
 Jalan Margorejo Indah Utara  
 Jalan Margorejo Indah I  
 Jalan Kutisari Selatan II  
 Jalan Jemur Andayani IX 
 Jalan Jemur Andayani  
 Jalan Ahmad Yani 
 Jalan Gayung Kebonsari  
 Jalan Gayungsari Barat  
 Jalan Gayungsari Barat XI 
 Jalan Dukuh Menanggal  
 Jalan Ketintang Wiyata  
 Jalan Ketintang Madya  
 Jalan Ketintang Wiyata IV 
 Jalan Jambangan Sawah  
 Jalan Frontage Road Sisi Timur 
 Jalan Kertomenanggal IP 
 Jalan Siwalankerto  

 

 Balai RW  
 Kantor Kelurahan jambangan  
 RS. Bhakti Rahayu  
 Kantor PU Pelaksana Jalan Nasional 

Metropolitan  
 Puskesmas Gayungan  
 Kantor Perum Perumnas 
 Gereja Gembala  
 Masjid  
 Kantor Kelurahan Siwalankerto  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP IX Ahmad Yani  Jalan Bendul Merisi; 
 Jalan Margorejo Indah; 
 Jalan Margorejo Sawah; 

 Jalan Raya Margorejo; 
 Jalan Jemur Handayani Gg II/1; 
 Jalan Bendul Merisi Indah RT 01 RW 03; 
 Jalan Taman Jemur Andayani (sisi utara); 
 Jalan Sidosermo Indah depan kav. No. 42; 
 Jalan Jemursari Selatan IV (taman Lansia); 
 Jalan A. Yani (depan Pertamina); 
 Jalan A. Yani (depan Pusvetma); 
 Jalan Gayungan; 
 Jalan Ketintang Madya (depan Kantor Kelurahan); 
 Jalan Raya Dukuh Menanggal (samping Graha Pangeran); 
 Jalan Cipta Menanggal III (samping Kantor kelurahan Menanggal); 
 Jalan Ketintang Barat (pertigaan Telkom); 
 Jalan Dukuh Menanggal XXII (RW 05); 
 Jalan Kerto Menanggal I (RT 02 RW 09); 
 Jalan Gayungsari (fasum); 
 Jalan Raya Pagesangan Taman (sebelah pos); 
 Jalan Kebonsari (depan Kantor Kelurahan); 
 Jalan Jambangan Sawah No. 2 (Pos PMK Jambangan); 
 Jalan Karah (halaman Kantor Kelurahan Karah); 
 Jalan Jambangan Sawah RT 02 RW 05 (taman jangkar); 
 Jalan Kebonsari Baru Selatan (fasum/tanah eks BTKD);  
 Jalan Pagesangan IV (sebelah utara lapangan); 
 Pasar Pagesangan; dan 
 Pasar Gayungsari Jl. Gayungsari XI 
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10. UP X WIYUNG
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1.  UP X Wiyung  Jalan Raya Karang Klumprik  
 Jalan Pondok Maritim  
 Jalan Ksatria  
 Jalan Balas Klumprik  

 Jalan Kebraon II 
 

 Kantor Kelurahan Balas Klumprik 
 Masjid 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP X Wiyung  Jalan Kebraon V; 
 Jalan Pondok Maritim; 
 Jalan Kebraon II; 
 Jalan Raya Menganti; 

 Jalan Kedurus; 
 Jalan Mastrip Waru Gunung IX; 
 Jalan Ksatria No. 10; 
 Jalan Mastrip Kedurus No. 34; 
 Jalan Mastrip Waru Gunung; 
 Jalan Jeruk; 
 Jalan Raya Lakarsantri; 
 Jalan Bangkingan; 
 Jalan Wisma Lidah Kulon; 
 Jalan Raya Sumur Welut No. 2; 
 Jalan Lidah Wetan; 
 Jalan Wiyung UPTD IV; 
 Jalan Wiyung; 
 Jalan Babatan Wiyung; 
 Jalan Raya Menganti Babatan; 
 Jalan Raya Babatan Mukti; 
 Jalan Raya Balasklumprik No. 99;  
 Jalan Jajar Tunggal Timur; dan 
 Balai RW I Waru Gunung. 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP X Wiyung  Jalan Kebraon V; 
 Jalan Pondok Maritim; 
 Jalan Kebraon II; 
 Jalan Raya Menganti; 
 Jalan Kedurus; 

 Jalan Mastrip Waru Gunung IX; 
 Jalan Ksatria No. 10; 
 Jalan Mastrip Kedurus No. 34; 
 Jalan Mastrip Waru Gunung; 
 Jalan Jeruk; 
 Jalan Raya Lakarsantri; 
 Jalan Bangkingan; 
 Jalan Wisma Lidah Kulon; 
 Jalan Raya Sumur Welut No. 2; 
 Jalan Lidah Wetan; 
 Jalan Wiyung UPTD IV; 
 Jalan Wiyung; 
 Jalan Babatan Wiyung; 
 Jalan Raya Menganti Babatan; 
 Jalan Raya Babatan Mukti; 
 Jalan Raya Balasklumprik No. 99;  
 Jalan Jajar Tunggal Timur; dan 
 Balai RW I Waru Gunung. 
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11. UP XI TAMBAK OSO WILANGON 
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NO UP Jaringan Evakuasi  

1.  UP XI Tambak Oso 
Wilangon 

 Jalan Tanjungsari  
 Jalan Tambak Mayor  
 Jalan Kalibutuh  
 Jalan Asem Mulya  
 Jalan Asem Mulya I  

 Jalan Dupak Rukun  
 Jalan Tambak Mayor Utara  
 Jalan Raya Darmo Indah Barat  
 Jalan Darmo Indah Timur  
 Jalan Tubanan Baru VII 
 Jalan Raya Darmo Indah  
 Jalan Manukan Adi Tandes 
 Jalan Kendung Rejo Sememi 
 Jalan Kendung  
 Rencana Jalan Lingkar Luar Barat 
 Jalan Wonorejo 
 Jalan Kyai Amir 
 Jalan Manukan Tama  
 Jalan Raya Tandes Lor 
 Jalan Raya Bibis  
 Jalan Raya Manukan Wetan  
 Jalan Raya Manukan Kulon  
 Jalan Raya Banjarsugihan  
 Jalan Raya Kandangan  
 Jalan Klakah Rejo  
 Jalan Moroseneng  
 Jalan Raya Sememi 
 Jalan Margomulyo 

 Kantor Kecamatan Asemrowo  
 Lapangan  
 Kantor Kecamatan Tandes  
 RS. Bhakti Dharma Husada  
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP XI Tambak Oso 
Wilangon 

 Jalan Kalibutuh; 
 Jalan Margomulyo;  
 Jalan Tanjungsari; 
 Jalan Dupak; 
 Jalan Kalianak 51A No. 53; 

 Jalan Raya Dupak Rukun; 
 Jalan Balongsari; 
 Jalan Manukan Subur; 
 Jalan Manukan Tama; 
 Jalan Raya Tandes; 
 Jalan Manukan Dalem; 
 Jalan Manukan Rejo; 
 Jalan Manukan Ranu; 
 Jalan Darmo Indah Barat V; 
 Jalan Buntaran, RW 10; 
 Jalan Manukan Lor; 
 Jalan Balongsari; 
 Jalan Raya Kandangan No.18; 
 Jalan Raya Kendung Sememi; 
 Jalan Tambak Osowilangun; 
 Jalan Raya Klakah Rejo RT 2, RW 8; 
 Jalan Sempuan Jaya;  
 Jalan Raya Romokalisari;  
 Jalan masuk Kelurahan Tambak Langon; 
 Wisma Tengger; dan 
 Depan Pintu Maspion. 
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12. UP XII SAMBIKEREP 
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NO UP Jaringan Evakuasi Titik Kumpul 

1. UP XII Sambikerep  Jalan Raya Tengger Kandangan
 Jalan raya Dukuh kapsan/Sambikerep
 Jalan Jugrud Rejosari
 Jalan Lingkar Luar Barat
 Jalan Citra Raya  Niaga

 Jalan Alas Malang
 Jalan Raya Made
 Jalan Tambak Dono
 Jalan Sumberejo
 Jalan Singapur
 Jalan Kauman Baru
 Jalan Jawar

 Polsek Lakarsantri
 Kantor Kelurahan Beringin
 Kantor Kecamatan Sambikerep
 Terminal Benowo
 Kantor Kelurahan Sambikerep
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1.  UP XII Sambikerep  Jalan Sambikerep; 
 Jalan Made Barat; 
 Jalan Raya Jelidro; 
 Jalan Raya Beringin; 

 Jalan Raya Lontar; 
 Jalan Made Lakarsantri; 
 Jalan Banjarsugihan; 
 Jalan Raya Pakal Pos PMK; 
 Jalan Benowo;  
 Jalan Pakal; 
 Jalan Rejosari; 
 Jalan Pakal AMD; 
 Jalan Sumberejo; 
 Dukuh Langkir, Persil 86; dan 
 Taman Kodok, Perum Griya Surabaya Asri 
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NO UP Lokasi Sumur Kebakaran 

1. UP XII Sambikerep  Jalan Sambikerep;
 Jalan Made Barat;
 Jalan Raya Jelidro;
 Jalan Raya Beringin;
 Jalan Raya Lontar;

 Jalan Made Lakarsantri;
 Jalan Banjarsugihan;
 Jalan Raya Pakal Pos PMK;
 Jalan Benowo;
 Jalan Pakal;
 Jalan Rejosari;
 Jalan Pakal AMD;
 Jalan Sumberejo;
 Dukuh Langkir, Persil 86; dan
 Taman Kodok, Perum Griya Surabaya Asri

WALIKOTA SURABAYA 

ttd

TRI RISMAHARINISalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006 
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KETENTUAN KHUSUS PARIWISATA 

1. UP I RUNGKUT

No. Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Alam:

Wisata Mangrove Gunung Anyar Blok I-D1 

Wisata Alam Pesisir Pantai Timur Surabaya Blok I-D3 

Ekowisata Mangrove Wonorejo Blok I-D3 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia:
a. Taman dan Wisata:

Eduwisata SIER Blok I-A2 

Taman Kunang-Kunang Blok I-C1 

Kebun Bibit Wonorejo Blok I-C2 

b. Hiburan dan Rekreasi:
Transmart Mini Rungkut Blok I-B1 

c. Kampung:
Kampung Tempe Blok I-A5 

Kampung Bordir Blok I-B1 

Kampung Unggulan Kue Blok I-C1 

Kampung Kerupuk Gunung Anyar Blok I-C7 

d. Kuliner:
Sentra Kuliner Penjaringan Sari Blok I-C1 

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR : 
TANGGAL : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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2. UP II KERTAJAYA 

 
 

No. Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 

1.  
Daya Tarik Wisata Alam  

Wisata Alam Pesisir Pantai Timur Surabaya Blok II-B1 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a.  
Taman dan Wisata:  

Taman Harmoni/Sakura Blok II-D5 

b. 
 
  

Belanja:  

Galaxy Mall Blok II-A2 

East Coast Center Mall Blok II-C3 

Pakuwon Food Festival Blok II-C3 

c. 
  

Kuliner:  

Kuliner Kawasan Mulyosari Blok II-A2 

Sentra UKM MERR Blok II-D2 

d.  
Sport:  

Kompleks KONI Blok II-C1 
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3. UP III TAMBAK WEDI

No. Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 

1. Daya Tarik Wisata Budaya
Pura Segara Kenjeran Blok III-D2 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia 
a. Taman dan Wisata: 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu 

Taman Suroboyo Blok III-C5 

Pantai Ria Kenjeran Blok III-D4 

b. Belanja:
Sentra Ikan Bulak Blok III-C5 

c. Hiburan dan Rekreasi:
Kenpark Blok III-D4 

d. Sport: 
Sirkuit Balap Kenjeran Park Blok III-D4 

Mini Arena Berkuda Kenjeran Park Blok III-D4 

e. Kampung:
Kampung Kerupuk Kenjeran Blok III-D4 
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4. UP IV DHARMAHUSADA 
 
 

No. Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. 
  

Daya Tarik Wisata Budaya   

Makam WR. Supratman Blok IV-B1 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia   

a. 
  
  
  

Taman dan Wisata   

Taman Mundu Blok IV-B4 

Taman Lansia Blok IV-D2 

Kebun Bibit/Taman Flora Blok IV-E7 

b. 
  
  
  

Kuliner   

Kuliner Gubeng Pojok Blok IV-D1 

Kuliner Kawasan Jalan Raya Gubeng Blok IV-D2 

Kuliner Kawasan Jalan Kertajaya Blok IV-D9 

c. 
  

Hiburan dan Rekreasi   

Taman Remaja Surabaya dan THR Blok IV-B4 

d. 
  
  

Sport   

Stadion Gelora 10 Nopember Blok IV-B3 

Lapangan Hockey Blok IV-D3 

e. 
  
  
  

Kampung   

Kampung Handycraft Blok IV-C3 

Kampung Hijau Bratang Binangun Blok IV-E7 

Kampung Panjahitan Blok IV-E1 
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5. UP V TANJUNG PERAK 

 
No. Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Budaya   

Monumen Jayasleva Jayamahe Blok V-A1 

Jembatan Petekan Blok V-A2 

Klenteng Hong Tiek Hian Blok V-A7 

Koridor Kya-Kya Blok V-A7 

Makam Sunan Ampel Blok V-A7 

Jembatan Petekan Blok V-A7 

Klenteng Hok An Kiong Blok V-A8 

Museum Loka Jala Krana Blok V-B4 

Pura Agung Jagad Krana Blok V-C2 

Museum Kesehatan Blok V-C3 

Makam Mbah Ratu Blok V-C3 

Gedung Internatio Blok V-C4 

Kawasan Kota Lama Blok V-C4 

House of Sampoerna Blok V-C4 

Gedung Pertamina Blok V-C5 

Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria Blok V-C5 

Gedung PTPN XI Blok V-C5 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia   

a. 
  

Taman dan Wisata   

Taman Jayenggrono Blok V-C4 

b. 
  
  
  
  
  

Belanja   

Pasar Pabean Blok V-A7 

Pasar Atom dan Mall Blok V-A8 

Surabaya North Quay Blok V-B1 

Jembatan Merah Plaza Blok V-C4 

Pasar Batu Akik Blok V-C5 

c. 
  

Kampung   

Kampung Tas Blok V-C1 
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6. UP VI TUNJUNGAN 
 

No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Budaya  

Klenteng Boen Bio Blok VI-A5 

Kantor Gubernur Blok VI-B3 

Kompleks Tugu Pahlawan dan Museum 10 Nopember Blok VI-B3 

Makam Dr. Soetomo Blok VI-B5 

Gedung Nasional Indonesia Blok VI-B5 

MakamPeneleh Blok VI-C1 

Rumah HOS TjokroAminoto Blok VI-C1 

Rumah Lahir Ir. Soekarno Blok VI-C1 

Masjid Cheng Ho Blok VI-C2 

Monumen Jenderal Sudirman Blok VI-C3 

Balai Kota Blok VI-C3 

Gedung Grahadi Blok VI-D2 

Gedung Bank Niaga Blok VI-D2 

Gedung Cak Durasim Blok VI-D2 

Gedung RRI Blok VI-D5 

Monumen Bambu Runcing Blok VI-D6 

Arca Joko Dolog Blok VI-D6 

Monumen Suryo Blok VI-D6 

Museum Surabaya Blok VI-D6 

Makam Pangeran Yudo Kardono Blok VI-D9 

Gedung Santa Maria Blok VI-E3 

Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Blok VI-E3 

Monumen POLRI Blok VI-E3 

Rumah Sakit Darmo Blok VI-E6 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

Taman Buah Undaan Blok VI-C1 

Taman Prestasi Blok VI-C3 

No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
Taman Ekspresi Blok VI-D2 

Wisata Sungai Kali Mas Blok VI-D4 

Taman BMX dan Skate Park Blok VI-D4 

Taman Apsari Blok VI-D6 

Taman Persahabatan Blok VI-E5 

b. Belanja  

Pasar Kapasan Blok VI-A4 

ITC Blok VI-A5 

Pasar Turi Blok VI-B2 

BG Junction Blok VI-B9 

Pasar Genteng Blok VI-D2 

Tunjungan Plaza Blok VI-D3 

Monumen Kapal Selam Blok VI-D4 

Delta Plaza Blok VI-D4 

Gedung WTC Blok VI-D4 

Pasar Bunga Kayoon Blok VI-D5 

c. MICE  

Grand City Mall dan Convention Hall Blok VI-C3 

Dyandra Convention Center Blok VI-D1 

Balai Pemuda Blok VI-D2 

Tunjungan PLaza Convention Hall Blok VI-D3 

d. Kuliner  

Kuliner Kawasan Embong Blimbing Blok VI-D9 

e. Kampung  

Kampung Maspati Blok VI-B5 

Kampung Hijau Gundih Blok VI-B7 

Kampung Ketandan Blok VI-D1 

Kampung Herbal Blok VI-D2 
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7. UP VII WONOKROMO 

 
No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Budaya  

Makam Kembang Kuning Blok VII-B1 

Masjid Rahmat Blok VII-C1 

MonumenWira Surya Blok VII-C2 

Monumen Bahari Blok VII-C2 

Perpustakaan Bank BI Blok VII-C2 

Makam Ki ageng Bungkul Blok VII-C2 

Monumen Ronggolawe Blok VII-C4 

Monumen Mayangkara Blok VII-E3 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

Taman Bungkul Blok VII-C2 

Kebun Binatang  Surabaya Blok VII-C3 

Wisata Sungai Kali Surabaya Blok VII-E1 

b. Belanja  

Pasar Buah Widodaren Blok VII-A2 

Pasar Blauran Blok VII-A2 

Surabaya Town Square Blok VII-C4 

AJBS Home Center Blok VII-D1 

Marvell City Blok VII-D1 

Mirota Blok VII-D1 

Darmo Trade Center Blok VII-E2 

Royal Plaza Blok VII-E3 

c. Sport  

GOR Pancasila Blok VII-C1 

Brawijaya Driving Range Blok VII-C4 

d. Kampung  

Kampung Dolly  Blok VII-B1 
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8. UP VII DUKUH PAKIS 

 
No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Belanja  

Pasar Buah Peneleh Blok VIII A-2 

Loop Blok VIII C-3 

Pasar Bunga Dukuh Kupang Blok VIII D-1 

Golden City Blok VIII D-2 

b. Sport  

Golf Graha Family Blok VIII C-3 

Bukit Darmo Golf Blok VIII C-3 

Yani Golf Blok VIII D-5 
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9. UP IX AHMAD YANI 

 
 

 
No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Budaya  

Masjid Al-Akbar Blok IX-C5 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

Taman Jangkar Blok IX-B2 

Taman Pelangi Blok IX-C3 

b. Belanja  

Maspion Square Blok IX-D2 

Plaza Marina Blok IX-D3 

c. MICE  

Maspion Square Exibition Blok IX-D2 

JX International Conventional Exibition Blok IX-D4 

d. Kampung  

Kampung Jambangan Hijau Blok IX-B1 

 Kampung Pagesangan Blok IX-B3 

e. Hiburan dan Rekreasi  

Rolak Outbound Kids Blok IX-A2 

Surabaya Night Carnival Blok IX-E4 
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10. UP X WIYUNG 

 
No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 

1. Daya Tarik Wisata Alam  
 Hutan Kota Balas Klumprik Blok X-D3 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

 Wisata Sumur Welut Blok X-D2 

b. Sport  

 Ciputra Golf Blok X-A2 

c. MICE  

 Imperial Ballroom Pakuwon Trade Center Blok X-A4 

d. Kampung  

 Kampung Jamur Karang Pilang Blok X-E2 
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11. UP XI TAMBAK OSO WILANGON 
 
 

No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Alam  

Wisata Alam Pesisir Kawasan Teluk Lamong Blok XI-A2 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

Eduwisata TPS Benowo Blok XI-C2 

b. Kampung   

Kampung Sepatu Blok XI-B2 

c. Belanja  

Food Junction Blok XI-B5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-22- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 

 
12. UP XII SAMBIKEREP 

 
 

No Daya Tarik Wisata (DTW) Letak (Blok) 
1. Daya Tarik Wisata Alam  

Hutan Kota Pakal Blok XII-A4 

2. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia  

a. Taman dan Wisata  

Jurang Kuping Blok XII-B1 

Agrowisata/Urban Farming Blok XII-B2 

b. Belanja  

G-Walk Blok XII-E2 

Pakuwon Trade Center Blok XII-E3 

Supermall Pakuwon Indah Blok XII-E3 

c. Sport  

Sirkuit Balap GOR Bung Tomo Blok XII-A4 

Stadion Gelora Bung Tomo Blok XII-A4 

d. Hiburan dan Rekreasi  

Ciputra Waterpark Blok XII-C3 

e. Kampung  

Kampung Paving Blok XII-B2 

Kampung Made Blok XII-C1 

f MICE  

Surabaya Supermall Convention Center Blok XII-E3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006 



-1-

TEKS ZONASI 

I. Arahan Zonasi Pada Zona Lindung

I.1 Arahan Zonasi Pada Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

I.1.1 Sub Zona Hutan Kota (PB-1)

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I)
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya

1) Intensitas :

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang

b) KLB maksimum yang diizinkan :
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 0,2 poin

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 0,1 poin

c) KTB maksimum yang diizinkan : -

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%

2) Tata Bangunan
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -

b. Kegiatan : Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan

1) Intensitas :
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang

b) KLB maksimum yang diizinkan :

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin

c) KTB maksimum yang diizinkan : -
d) KDH minimal yang diizinkan : 80%

2) Tata Bangunan :

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik)

1) Intensitas :

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin

c) KTB maksimum yang diizinkan : -

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%

2) Tata Bangunan :

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : -

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem

1) Intensitas :

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10%
b) KLB maksimum yang diizinkan :

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin

c) KTB maksimum yang diizinkan : -

d) KDH minimal yang diizinkan : 10%

LAMPIRAN XXV PERATURAN  DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR  : 

TANGGAL  : 

8 TAHUN 2018
27 DESEMBER 2018
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfataan Bersyarat secara terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Hutan Mangrove 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Pengembangan dibatasi pada hutan kota yang sudah merupakan hutan mangrove 

b) Dibatasi bagi kepentingan pengendali banjir dan pendukung upaya 

perlindungan/konservasi 
 

b. Kegiatan Taman Satwa dengan jenis kegiatan Kebun Binatang 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 40% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 40 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Tidak mengganggu fungsi hutan kota 
b) Disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

 
c. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sebagai penunjang kawasan 
 

d. Kegiatan : Bumi Perkemahan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,4 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Merupakan bagian dari hutan kota; dan 
b) Bangunan yang diizinkan merupakan bangunan penunjang kegiatan 

 

e. Kegiatan : Sawah 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

1) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

2) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
3) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Dibatasi berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi hutan kota  
b) Bangunan yang diizinkan merupakan bangunan penunjang kegiatan 

 

g. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  
a) Sosialisasi dengan warga sekitar 

b) Sebagai penunjang kawasan sekitar 
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h. Kegiatan : Tambak 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada yaitu pada UP I Rungkut, UP II Kertajaya, 

UP III Tambak Wedi, UP XI Tambak Oso Wilangon dan UP XII Sambikerep 

b) Dikembangkan tanaman tegakan tinggi yang berfungsi sebagai kawasan lindung 
 

i. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan 
b) Tidak mengganggu fungsi hutan kota 

 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

b. Kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan Tempat 

Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 
1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama 
b) Tidak mengganggu fungsi ekologis hutan kota 

 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Disesuaikan dengan kebutuhan daerah  
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C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : Sebagai penunjang kegiatan utama 
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 
1. Semua kelompok kegiatan Perumahan 

2. Kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa kecuali kegiatan tempat wisata dan fasilitas 
penunjangnya dengan jenis kegiatan tempat usaha wisata dan penunjangnya (outdoor). 

3. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

4. Semua kelompok kegiatan Industri 

5. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan instalasi utilitas dengan 
jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), jenis kegiatan tempat pembuangan sementara 

(TPS), depo sampah, bank sampah, rumah kompos dan jenis kegiatan fasilitas pengendali 
banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, waduk/bozem. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dapat terintegrasi dengan tempat 

parkir/jalur sepeda 

2. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) 

3. Utilitas berupa air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan  

Ketentuan khusus  : 

1. Sub zona hutan kota yang ada pada seluruh zona dapat dimanfaatkan untuk kawasan 
pariwisata sesuai dengan potensi daya tariknya. 

2. Hutan kota yang dapat dikembangkan untuk pariwisata yaitu pada UP I Rungkut,  UP X 

Wiyung, UP XI Tambak Oso Wilangon dan UP XII Sambikerep, namun tidak boleh 

mengurangi fungsi lindung dan tidak boleh mengganggu fungsi ekologis. 

3. Kegiatan pariwisata pada hutan kota dilengkapi dengan prasarana penunjang pariwisata 
4. Kegiatan tambak pada hutan kota yaitu pada UP I Rungkut, UP XI Tambak Oso Wilangon 

boleh dilakukan dengan tidak mengubah rona alam termasuk diantaranya memotong 

tanaman tegakan tinggi 

5. Kegiatan sawah pada hutan kota yaitu pada UP X Wiyung dan UP XII Sambikerep boleh 

dilakukan dengan tidak mengubah rona alam termasuk diantaranya memotong tanaman 

tegakan  
6. Hutan kota pada UP X Wiyung dapat difungsikan sebagai sabuk hijau.  
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I.I.2 Sub Zona Waduk/Bozem (PB-2) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 
a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan : Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Tidak mengganggu efektivitas sistem jaringan drainase 
 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%  

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : - 

3) Batasan : Tidak mengganggu efektivitas sistem jaringan drainase 

 

c. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi waduk/bozem  
 

d. Kegiatan : Tambak 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Sesuai kebutuhan daerah 

b) Dibatasi pada tambak yang tidak mengurangi fungsi waduk/bozem sebagai 
pengendali banjir 

 

e. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  
a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Untuk pengajuan izin baru dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya 

pengendalian banjir dan upaya perlindungan.  
 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan Tempat 

Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

b) Tidak mengganggu fungsi ekologis waduk/bozem 
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  
a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Disesuaikan dengan kebutuhan daerah  
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 

 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau kecuali pada kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kota 
(Tematik), Urban Farming, Tambak, dan Kolam Pancing, Kolam Ikan. 

2. Semua Kelompok Kegiatan Perumahan.  

3. Semua Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa kecuali kegiatan tempat wisata dan 

fasilitas penunjangnya untuk jenis kegiatan tempat usaha wisata dan penunjangnya 
(outdoor) 

4. Semua Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum. 

5. Semua Kelompok Kegiatan Industri. 
6. Semua Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus kecuali kegiatan Instalasi Utilitas berupa 

jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, 
Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Menyediakan bangunan pengaman seperti tanggul. 

2. Menyediakan bangunan pengendali air.  

3. Menyediakan sarana prasarana terkait dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya 

antara lain lampu penerangan, pengukur ketinggian muka air, dan lain sebagainya. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  
2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 
atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan khusus  : 

1. Bozem yang dapat dikembangkan untuk pariwisata pada UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak 

dan UP X Wiyung, namun tidak boleh mengurangi fungsi resapan 

2. Bozem yang dikembangkan untuk pariwisata harus dilengkapi dengan prasarana penunjang 
kegiatan wisata 
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I.2 Arahan Zonasi Pada Zona Perlindungan Setempat 

I.2.1 Sub Zona Sempadan Pantai (PS-1) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan : Hutan Mangrove 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10 % dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%  

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : - 
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e. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 
Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter  : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada  
 

b. Kegiatan : Tambak 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada di UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III 

Tambak Wedi dan UP XI Tambak Oso Wilangon  

b) Dibatasi tidak boleh mengurangi area mangrove 
 

c. Kegiatan : Kolam Pancing dan Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Untuk pengajuan izin baru dibatasi tidak boleh mengurangi area mangrove 
 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan Tempat 

Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor)  

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
b) Tidak boleh mengganggu fungsi ekologis 

 

b. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau  
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b) Dibatasi tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan tidak berbentuk bangunan 

permanen/tertutup/tidak berdinding (contoh : berupa gazebo) 
 

c. Kegiatan Sentra PKL  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥  6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : 
a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Dibatasi tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan tidak berbentuk bangunan 

permanen/tertutup/berdinding (contoh : berupa gazebo) 

 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan dengan jenis kegiatan Militer 
dan Fasilitas Pertahanan Keamanan serta Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi sebagai penunjang pelabuhan/kegiatan militer  

b) Dibatasi untuk fungsi keamanan 
 

b. Kegiatan : Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 6 poin 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 60 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Dibatasi sebagai penunjang kegiatan kepelabuhanan 
 

c. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah  
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan ruang terbuka hijau yaitu kegiatan Taman Satwa, Bumi Perkemahan, dan 

Sawah. 

2. Semua kelompok kegiatan Perumahan. 

3. Semua kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa kecuali kegiatan Tempat Wisata dan 
Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya 
(outdoor), kegiatan sentra makanan dan kegiatan sentra PKL.  

4. Semua kelompok kegiatan sarana Pelayanan Umum (SPU). 

5. Semua kelompok kegiatan Industri. 

6. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan militer dan fasilitas 

pertahanan keamanan, kegiatan kepelabuhanan dan fasilitas penunjangnya, dan 
kegiatan instalasi utilitas berupa jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jenis 
kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, 

waduk/bozem. 
 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Pada sempadan pantai yang juga berfungsi sebagai zona wisata, misalnya dilengkapi 
dengan jogging track maka diperlukan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta toilet 

umum, pos penjagaan dan pelayanan kesehatan/keselamatan. 

2. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata, jalur pejalan kaki dengan 

desain yang tidak merusak alam. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari  :  
a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun 

saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau 

penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 

infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi 

kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan khusus  : 
1. Pada sub zona sempadan pantai yang dikembangkan untuk wisata tidak boleh 

mengurangi fungsi lindung dan mengganggu fungsi ekologis 

2. Sempadan pantai di sepanjang UP I Rungkut, UP II Kertajaya dan UP XI Tambak Oso 

Wilangon yang saat ini merupakan hutan mangrove dapat dikembangkan untuk 

pariwisata 
3. Sempadan pantai pada Kawasan Pamurbaya di UP I Rungkut  dan UP II Kertajaya dapat 

digunakan untuk budidaya tambak namun tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan 

dan tidak boleh dialihfungsikan untuk peruntukan lainnya 
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4. Sempadan pantai pada Kawasan Pamurbaya di UP I Rungkut dan UP II Kertajaya dapat 

digunakan untuk budidaya tambak dengan dilengkapi vegetasi mangrove untuk 

mendukung ekosistem setempat dan mencegah bahaya abrasi  
5. Sempadan pantai yang digunakan untuk pariwisata dan permukiman di UP III Tambak 

Wedi tetap dapat menggunakan fungsi eksisting dan tetap memperhatikan perizinan 

yang telah diterbitkan namun tidak boleh mengganggu fungsi ekologis 

6. Sempadan pantai di sepanjang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu pada UP III Tambak 

Wedi dapat dikembangkan untuk pariwisata dan dilengkapi prasarana penunjang 

pariwisata 
7. Sempadan pantai di sepanjang Kawasan Militer pada UP III Tambak Wedi dapat 

digunakan untuk penunjang kegiatan militer 

8. Sempadan pantai di sepanjang Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Militer pada UP V 

Tanjung Perak dapat digunakan untuk penunjang kegiatan pelabuhan dan militer 

9. Sempadan pantai di sepanjang UP XI Tambak Oso Wilangon yang saat ini digunakan 
untuk industri tetap dapat menggunakan fungsi eksisting namun tidak boleh 

mengganggu fungsi ekologis  

 

 

I.2.2 Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 
RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar` jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : - 
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d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

e. Kegiatan : Urban Farming  

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20 % dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2. Kelompok kegiatan peruntukan khusus 
a. Kegiatan instalasi utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Hutan Mangrove 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 
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 Untuk lebar jalan < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi bagi kepentingan pengendali banjir dan yang mendukung upaya 

perlindungan.  
 

b. Kegiatan : Sawah 
1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :- 

3) Batasan  : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada  
 

c. Kegiatan  : Makam 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter  : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter  : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Untuk pengajuan izin baru dibatasi sebagai penunjang kegiatan perumahan 
 

d. Kegiatan  : Tambak 
1) Intensitas  : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan 
a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau  

b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Dibatasi bagi kepentingan pengendali banjir dan yang mendukung upaya 

perlindungan  

 Dibatasi tidak boleh mengurangi area mangrove 
 

e. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  :  

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau  
b) Untuk pengajuan izin baru dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya 

pengendalian banjir dan  upaya perlindungan.  

 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan  
Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor)  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama 

b) Tidak mengganggu fungsi ekologis 
 

b. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Minimal berada di jalan lokal 
b) Menyediakan lahan parkir off street 

c) Lokasi dapat diintegrasikan dengan sarana pelayanan umum maupun taman 
kota/lingkungan 

d) Untuk sentra makanan : Lokasi kegiatan bisa berada di dekat sarana pelayanan 

umum dan ruang publik (taman) 
 

c. Kegiatan Sentra PKL  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Menyediakan lahan parkir off street 

b) Lokasi dapat diintegrasikan dengan sarana pelayanan umum maupun taman 

kota/lingkungan 
c) Untuk sentra makanan : Lokasi kegiatan bisa berada di dekat sarana pelayanan 

umum dan ruang publik (taman) 
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3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan dengan jenis kegiatan 

Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan serta Penunjangnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi sebagai penunjang pelabuhan/kegiatan militer  

b) Dibatasi untuk fungsi keamanan 

 

b. Kegiatan : Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 6 poin 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter  : 60 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 1 lantai 

3) Batasan  : Dibatasi sebagai penunjang kegiatan kepelabuhanan 
 

c. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

c)  KTB maksimum yang diizinkan : - 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b)  Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah  

 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 

 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, 

dan ruang terbuka hijau yaitu taman satwa, dan bumi perkemahan. 
2. Semua kelompok kegiatan Perumahan 
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3. Semua kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa kecuali kegiatan tempat wisata dan 

fasilitas penunjangnya untuk jenis kegiatan tempat usaha wisata dan penunjangnya 
(outdoor),  kegiatan sentra makanan dan kegiatan sentra PKL 

4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
5. Semua kelompok kegiatan Industri 

6. Semua Kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan militer dan fasilitas 

pertahanan keamanan, kegiatan kepelabuhanan dan fasilitas penunjangnya, kegiatan 

instalasi utilitas berupa jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jenis kegiatan 
Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem. 

 
E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan 

unuk pariwisata atau sentra PKL. 

2. Untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi 

dengan pelayanan kesehatan/ keselamatan. 
3. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata, jalur pejalan kaki dengan desain 

yang tidak merusak alam. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 
penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

 Ketentuan khusus : 
1. Sempadan sungai di UP X Wiyung, UP VII Wonokromo, UP VI Tunjungan, UP I Rungkut, UP 

IV Dharmahusada, UP II Kertajaya dan UP V Tanjung Perak dapat dikembangkan untuk 

ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau.  

2. Pada sub zona sempadan sungai yang dikembangkan untuk pariwisata tidak boleh 

mengurangi fungsi lindung 

3. Pada sempadan sungai yang digunakan untuk pariwisata dilengkapi dengan prasarana 
penunjang wisata. 

4. Sempadan sungai yang saat ini digunakan untuk jalan dan fungsi budidaya lainnya dan 

yang sudah berizin dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut dan juga tidak boleh 

mengganggu fungsi ekologis 

 
 

I.2.3 Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem (PS-3) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

e. Kegiatan : Urban Farming  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 
Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter  : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Sawah 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3  meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 
 

2. Kelompok Kegiatan perdagangan dan jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Fasilitas Penunjangnya dengan jenis kegiatan 

Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor)  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 
b) Dibatasi tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan tidak berbentuk bangunan 

permanen/tertutup/berdinding (contoh : berupa gazebo) 

 

b. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 
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b) Dibatasi tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan tidak berbentuk bangunan 

permanen/tertutup/berdinding (contoh : berupa gazebo) 

 
c. Kegiatan : Sentra PKL  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : -  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Dibatasi tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan tidak berbentuk bangunan 

permanen/tertutup/berdinding (contoh : berupa gazebo) 
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan dengan jenis kegiatan 

Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan serta Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi sebagai penunjang pelabuhan/kegiatan militer  

b) Dibatasi untuk fungsi keamanan 
 

b. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah  
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 

 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan ruang terbuka hijau kecuali hutan kota, taman lingkungan, taman kota 
(tematik), lapangan terbuka, sawah dan urban farming  
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2. Semua kelompok kegiatan Perumahan 

3. Semua Kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa kecuali kegiatan tempat wisata dan 
fasilitas penunjangnya dengan jenis kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya 
(Outdoor), kegiatan sentra makanan dan kegiatan sentra PKL 

4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  

5. Semua kelompok kegiatan Industri 

6. Semua Kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan militer dan fasilitas 

pertahanan keamanan dan kegiatan instalasi utilitas berupa jenis kegiatan Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) dan jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem.  

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi prasarana lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang 

ditetapkan untuk pariwisata atau sentra makanan. 

2. Untuk kegiatan wisata dan sentra makanan dilengkapi dengan toilet umum dan pos 

penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/ keselamatan. 
3. Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata dan sentra makanan, dan 

peyediaan jalur pejalan kaki dengan desain yang tidak merusak alam. 

 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran 
untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti ketentuan intensitas 

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 
berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 
dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan khusus  : 
1. Pada sub zona sempadan waduk dapat dikembangkan untuk ruang terbuka hijau yaitu 

jalur hijau dan taman 

2. Sempadan waduk/bozem di UP X Wiyung yaitu sempadan bozem Kali Makmur dapat 

dikembangkan untuk pariwisata dengan tidak boleh mengurangi fungsi lindung 

3. Pada sempadan waduk/bozem yang digunakan untuk pariwisata dilengkapi dengan 

prasarana penunjang wisata. 
 

 

I.2.4 Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-4) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 
Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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b. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Taman yang dikembangkan berupa taman pasif 
 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Taman yang dikembangkan hanya berupa taman pasif 
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c. Kegiatan : Sawah  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan >3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 
 

d. Kegiatan  : Makam 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter  : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter  : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan 

a) Sosialisasi dengan warga sekitar 

b) Sebagai penunjang kawasan sekitar 
 

e. Kegiatan : Tambak 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Tidak mengurangi fungsi sempadan SUTT/SUTET 
 

f. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Tidak mengganggu fungsi SUTT/SUTET 
 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan. 

b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 

 

D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 
1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan Ruang Terbuka Hijau kecuali kegiatan hutan kota, taman lingkungan, taman 
kota (tematik), lapangan terbuka, sawah, urban farming, makam, tambak, dan kolam 

pancing, kolam ikan. 

2. Semua kelompok kegiatan perumahan 

3. Semua kelompok kegiatan perdagangan dan jasa 
4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

5. Semua kelompok kegiatan industri 

6. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas berupa 
jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, 

waduk/bozem. 

 
E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Menyediakan bangunan pengaman atau pagar pembatas SUTT/SUTET 

2. Menyediakan sarana prasarana terkait dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya seperti 

lampu penerangan dan lain sebagainya. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 
persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 
G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 

1. Sempadan SUTT/SUTET yang peruntukannya berupa taman, jalur hijau, bozem tetap 

dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan  

2. Sempadan SUTT/SUTET yang peruntukannya berupa fungsi budidaya tetap dipertahankan 

selama berada di dalam zona aman induksi listrik dan tidak boleh mengganggu fungsi 
ekologis sempadan SUTT/SUTET 

3. Sempadan SUTT/SUTET dapat dikembangkan sebagai taman dan jalur hijau 
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I.2.5 Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 
Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan >3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Taman yang dikembangkan berupa taman pasif 
 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik)  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Taman yang dikembangkan berupa taman pasif 
 

c. Kegiatan : Sawah 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,1 poin 

c) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 

 

d. Kegiatan  : Makam 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter  : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter  : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Untuk pengajuan izin baru harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari 
instansi terkait 

 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Transportasi dengan jenis kegiatan Fasilitas Perkeretaapian  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Merupakan penunjang dari kegiatan perkeretaapian 

 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, Water Intake, Waduk/Bozem 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 0,2 poin 
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 Untuk lebar jalan < 10 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan. 
b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

Tidak terdapat kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok (B) pada sub zona ini. 

 
D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau kecuali Kegiatan Hutan Kota, Taman Lingkungan, 
Taman Kota (Tematik), Sawah, Urban Farming, dan Makam. 

2. Semua Kelompok Kegiatan Perumahan.  

3. Semua Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 
4. Semua Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum kecuali Kegiatan SPU Transportasi 

berupa jenis kegiatan Fasilitas Perkeretaapian. 

5. Semua Kelompok Kegiatan Industri. 

6. Semua Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus, kecuali Kegiatan Instalasi Utilitas berupa 
jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, Water Intake, 

Waduk/Bozem. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Menyediakan sarana prasarana terkait dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya seperti 

lampu penerangan dan lain sebagainya. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 
persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 
G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 

1. Sempadan rel kereta api yang peruntukannya berupa taman, jalur hijau tetap 

dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan  

2. Sempadan rel kereta api yang peruntukannya berupa perumahan, perdagangan jasa dan 

SPU di UP IV Dharmahusada, UP V Tanjung Perak,  UP VI Tunjungan, UP VII Wonokromo, 
UP VIII Dukuh Pakis, UP IX Ahmad Yani, UP XI Tambak Oso Wilangon, dan UP XII 

Sambikerep tetap dipertahankan dengan tidak mengganggu operasional kereta api 

3. Sempadan Rel Kereta Api yang peruntukannya berupa industri di UP XI Tambak Oso 

Wilangon tetap dipertahankan dengan tidak mengganggu operasional kereta api. 
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I.3 Arahan Zonasi Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

I.3.1 Sub Zona Taman dan Lapangan (RTH-1) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Pelindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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e. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Satwa dengan jenis kegiatan Kebun Binatang 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 40% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 40 % 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  :  

c) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada; atau 
d) Untuk pengajuan izin baru sesuai dengan kebutuhan daerah 

 

b. Kegiatan : Makam 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3  meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan sekitar; atau 

b) Sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

c. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan utama 
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2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga yaitu 

Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan Futsal, 
Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan sejenisnya)  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan olahraga outdoor dan lahan memenuhi 

persyaratan teknis 
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 
Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10 % 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan. 
b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait. 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos  

1) Intensitas : 

a)  KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b)  KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 
c)  KTB maksimum yang diizinkan : - 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : Sebagai penunjang kawasan 
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan ruang terbuka hijau kecuali pada kegiatan hutan kota, taman lingkungan, 
taman kota (tematik), taman satwa, lapangan terbuka, urban farming, makam, dan kolam 

pancing, kolam ikan. 
2. Semua kelompok kegiatan Perumahan. 

3. Semua kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa. 

4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) kecuali kegiatan SPU Olahraga 

dengan jenis kegiatan fasilitas umum olahraga yaitu Lapangan Olahraga (lapangan tenis, 
lapangan basket, lapangan bulutangkis, lapangan voli, lapangan squash, dan sejenisnya) 

5. Semua kelompok kegiatan Industri. 
6. Semua kelompok kegiatan Peruntukan Khusus, kecuali kegiatan instalasi utilitas dengan 

jenis kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 
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Rumah Kompos, dan jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan utama 
maupun jalur pejalan kaki. 

2. RTH yang digunakan sebagai wisata dan taman aktif dilengkapi dengan toilet umum dan 

pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

 Ketentuan Khusus  : 

1. Pada Taman dan lapangan yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus 

mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. 
2. Taman dan lapangan dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata 

 

 

I.3.2 Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
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 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik)  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%  
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

e. Kegiatan : Urban Farming 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 
Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3  meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sebagai penunjang kawasan  
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b. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan utama 
 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 

Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10 % 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan. 

b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

Tidak terdapat kelompok kegiatan yang  termasuk dalam pemanfataan bersyarat tertentu (B) 
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua Kelompok kegiatan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, ruang terbuka hijau kecuali kegiatan hutan kota, taman lingkungan, taman kota 
(tematik), lapangan terbuka, urban farming, makam, dan kolam pancing, kolam ikan. 

2. Semua kelompok kegiatan Perumahan 

3. Semua Kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa  

4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  

5. Semua kelompok kegiatan Industri 

6. Semua Kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan instalasi  utilitas dengan 
jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, 
waduk/bozem 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan utama 

maupun jalur pejalan kaki. 

2. RTH yang digunakan sebagai plaza dan taman aktif dilengkapi dengan toilet umum dan pos 
penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/ keselamatan. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 
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persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 
atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 
1. Jalur hijau tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum 

2. Jalur hijau jalan dapat difungsikan sebagai hutan kota 

 
 
I.3.3 Sub Zona Makam (RTH-3) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 
RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin  
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80%  
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
c. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 



-37- 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3  meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sesuai kebutuhan daerah 
 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Sosial-Budaya dengan jenis kegiatan Krematorium (jasa penitipan 

jenazah, persemayaman, dan pembakaran) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan utama 
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Pengendali 
Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 0.2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan. 

b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos 

1) Intensitas : 
a)  KDB maksimum yang diizinkan : 10 % 

b)  KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c)  KTB maksimum yang diizinkan : - 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 90% 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat  : Sebagai penunjang  kawasan  
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan ruang terbuka hijau kecuali pada kegiatan hutan kota, taman lingkungan, 
taman kota (tematik), lapangan terbuka, dan makam. 

2. Semua kelompok kegiatan Perumahan. 

3. Semua kelompok kegiatan Perdagangan dan Jasa. 

4. Semua kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) kecuali pada kegiatan SPU Sosial-

Budaya untuk jenis kegiatan krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan 
pembakaran) 

5. Semua kelompok kegiatan Industri. 

6. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan instalasi utilitas dengan 

jenis kegiatan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS), depo sampah, bank sampah, 
rumah kompos dan jenis kegiatan pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, 

waduk/bozem. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4 meter dengan perkerasan paving atau setidaknya 
dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah. 

2. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan utama 

maupun jalur pejalan kaki. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan prosesi dan 

pemeliharaan. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 
kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikut i 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 
berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun 

saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau 

penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 
persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 

1. Makam yang juga difungsikan sebagai destinasi wisata budaya di UP V Tanjung Perak, UP 
VII Wonokromo, dan UP X Wiyung tetap dipertahankan  

2. Makam yang juga difungsikan sebagai destinasi wisata budaya dilengkapi dengan prasarana 

penunjang wisata  
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II. Arahan Zonasi Pada Zona Budidaya 

II.1 Arahan Zonasi Pada Zona Perumahan 

II.1.1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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e. Kegiatan : Bumi Perkemahan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat Asing 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 KDB 60% : 1,8 poin 
 KDB 70% : 1,4 poin 

 KDB 80% : 1,6 poin 

 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 KDB 70% : 10 meter 
 KDB 80% : 10 meter 

 KDB 90% : 10 meter 
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 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

 
b. Kegiatan : Rumah Kos 

1)  Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d)   KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

c. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 
perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, apotek/toko 

obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, katering, kantor 

(kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, 
perjalanan insentive, konferensi dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

d. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air minum 

isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, home 
industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

e. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain Flat/Rusun 

Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

- Untuk bangunan sistem tunggal 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

- Untuk bangunan sistem blok 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain Kelompok 

Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

  KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

  GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
  Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

 
b. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan Puskesmas 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan  : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan  : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10  meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 
2) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
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 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : -  
d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan  : Sawah 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Terbatas pada yang sudah ada 
 

b. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Sebagai penunjang kegiatan perumahan 

 

c. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya pengendalian banjir dan  upaya 
perlindungan.  
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2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, Asrama 

Pelajar, Mess Karyawan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Ketinggian maksimal 3 lantai 
 

b. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (bangunan minimal 9 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
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3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko 

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko Makanan, 
Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 
 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan  minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter  : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 
 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan   kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas)  meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
 

2) Jenis Kegiatan Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang Pembantu, 
asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta pengacara, notaris, 

akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor agen 
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perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran, kantor distributor, 
kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 
d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

  Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
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e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain Bimbingan 

Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara Restoran, Rumah 

Makan, Warung, Depot, Cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan antara 

lain Tempat Spa, Sauna, Panti Pijat, Refleksi, Salon Kecantikan, Klinik Kecantikan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 
h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara lain 

Catering, Jasa Boga, Tempat Usaha/Produksi Makanan dan/atau Minuman, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : Klinik 

Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, Penggilingan 
Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 
j. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain Gedung 

parkir, lahan parkir, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain Pool 

Taxi, Pool Bus /Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, dan 
sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

l. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jeni kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

m. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

n. Kegiatan : Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas)  meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

o. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan lokal dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

p. Kegiatan : Pasar Rakyat (Pasar Kawasan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

q. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus)  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

r. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar Induk/Pasar 
Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 
sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Sebagai penunjang perumahan, dan  

 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Sebagai penunjang perumahan;  
 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan;  

 Untuk pengajuan izin baru  harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter  
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3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15  meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; dan  

 Untuk pengajuan izin baru  harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter  
 

4) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru  harus minimal berada di jalan lokal atau ruas 

jalan eksisting dengan dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter  

 
5) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 

beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan 
tertinggi dalam komplek tersebut 

 

6) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 
Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru minimal berada di jalan kolektor atau ruas jalan 

eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 
 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

7) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10  meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru harus dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait 
 

8) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 meter 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya 
 

b. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai 

kebutuhan daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus antara lain Rumah Sakit Bersalin/Rumah 

Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  

  KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

  KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai kebutuhan 
daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru minimal berada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter  

 
c. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga  

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, dan 

sejenisnya)  

1) Intensitas : 
a)  KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b)  KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c)  KTB maksimum yang diizinkan : - 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b)   Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c)   Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a)  Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  
b)  Untuk pengajuan izin baru :  

 Sebagai penunjang perumahan; atau 

 Berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan Futsal, 

Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan sejenisnya)  
1) Intensitas : 

a)  KDB maksimum yang diizinkan : 30% 

b)  KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c)  KTB maksimum yang diizinkan : - 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b)   Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c)   Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a)  Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  
b)  Untuk pengajuan izin baru :  

 Sebagai penunjang perumahan; atau 

 Berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan : SPU Sosial - Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

 



-59- 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  
 Untuk pengajuan izin baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung Pertemuan 
Umum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin.  
 Untuk pengajuan izin baru :  

 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija 

eksisting minimal 10 (sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

4) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah,  

 Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

5) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/Rumah 

Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah Sosial 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru : 

 dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah,  
 Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 
 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, Vihara, 

Pura, Klenteng 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona perumahan 
b) Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
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f. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Pemerintah 

(Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin,  

b) Untuk pengajuan izin baru, apabila berada pada lokasi lahan aset Pemerintah 

Daerah :  
 Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat dan  

 Memiliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi terkait 
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  :  

a) Sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Gas), dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
3) Syarat : 

a) Apabila berada di kawasan perumahan, hanya boleh SPBU tipe E 

b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 20 (dua puluh) meter 

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 
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2. Kelompok Kegiatan : Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Syarat :  

 Sebagai penunjang kawasan 
 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kawasan 
 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3. Kelompok Kegiatan : Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas 
1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang perumahan. 
 Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait. 

 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 

Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

  KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
  KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan : - 

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
  Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
  Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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c) Syarat : 

  Sebagai penunjang perumahan 

  Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

3) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat :  
 Sesuai kebutuhan daerah 

 Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

 Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water 

intake, waduk/bozem 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang perumahan 

 Mendapatkan kajian/rekomendasi kebutuhan dari lembaga/instansi terkait 
 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, 

dan Ruang Terbuka Hijau yaitu  kegiatan hutan mangrove, taman satwa, dan tambak 

2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yaitu kegiatan Toko Swalayan untuk jenis 
kegiatan toko swalayan (Hypermarket), kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

untuk jenis kegiatan laboratorium kesehatan (komersial) dan distributor alat 
kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF), kegiatan Tempat Usaha Workshop, kegiatan 

Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan untuk jenis kegiatan rumah potong 

hewan, kegiatan Hotel, kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI), 

kegiatan Tempat Hiburan, kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya untuk jenis 
kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor) dan Tempat Usaha Wisata dan 

Penunjangnya (outdoor), kegiatan Komplek Ruko/Komplek Rukan, kegiatan Komplek 
Tempat Usaha, kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), 

kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall, dan kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use). 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi untuk 
jenis kegiatan Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride, Dry Port / terminal peti kemas/ 

depo peti kemas, dan Fasilitas Perkeretaapian, kegiatan SPU kesehatan untuk jenis 

kegiatan rumah sakit hewan, kegiatan SPU Olahraga untuk jenis kegiatan stadion dan 
gedung pusat olahraga (sport center), kegiatan SPU Sosial Budaya untuk jenis kegiatan 

krematorium, dan kegiatan SPU Pemerintahan untuk jenis kegiatan balai lelang dan 
lembaga pemasyarakatan 
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4. Semua kelompok kegiatan industri 

5. Kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan Instalasi utilitas untuk jenis 
kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos, jenis 
kegiatan Depo/Incinerator, jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, 

Reservoir, Water Intake, Waduk/Bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Disediakan Ruang Terbuka hijau.  
2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. 

3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan 

sipil, lebar jalan minimal untuk pengembangan baru adalah 6 meter. 

4. Dilengkapi tempat sampah. 

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 
berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 
persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 

imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 
1. Ketentuan Tambahan : 

a. Perumahan kepadatan tinggi diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau 

kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya 

selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan 

berorientasi pada jalan utama  
b. Perumahan kepadatan tinggi diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau 

kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya 

dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh menggunakan 

akses jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan antar bangunan dan 

berorientasi pada jalan utama  

c. Untuk perumahan kepadatan tinggi yang boleh beralih menjadi perkantoran jika 
sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang 

dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama. 

2. Ketentuan Khusus : 

a. Untuk perumahan kepadatan tinggi yang beralih menjadi home industri yang terletak 

dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata belanja 
harus dilengkapi dengan prasarana minimal home industri dan wisata yaitu tempat 
parkir khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off-site. 

b. Untuk perumahan kepadatan tinggi dengan kondisi kurang layak huni dapat 

dilakukan perbaikan lingkungan  

c. Perubahan fungsi perumahan kepadatan tinggi menjadi fungsi yang lain dalam 

klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah ada 
d. Perumahan kepadatan tinggi yang termasuk dalam bangunan/lingkungan cagar 

budaya di UP IV Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP VI Tunjungan, UP VII 

Wonokromo dan UP X Wiyung, dapat beralih fungsi sesuai dengan ITBX namun tidak 

boleh mengubah tampilan dan bentuk bangunan dan harus sesuai dengan ketentuan 

pelestarian bangunan/lingkungan cagar budaya 
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e. Pengaturan perumahan kepadatan tinggi yang termasuk dalam bangunan dan/atau 

lingkungan cagar budaya) meliputi :  
1) kegiatan dan jenis kegiatan yang diizinkan mengikuti sub zona; 

2) KDB diizinkan 100% apabila mempertahankan bangunan eksisting 

3) GSP dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan 

bangunan eksisting; 

4) GSB dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan 

bangunan eksisting; dan 
5) Memperhatikan rekomendasi Tim Cagar Budaya. 

f. Perumahan yang termasuk dalam kategori kampung ikonik antara lain kampung 

lontong, kampung batik, kampung jahit, kampung roti dan kampung ikonik lainnya 

perubahan diizinkan sesuai ketentuan T dan B namun tidak boleh mengubah karakter 

khas masing-masing  
g. Perumahan kategori R-2 yang  berada pada rawan bencana banjir pada seluruh UP, 

pengaturannya meliputi pengembangan RTH, pemeliharaan dan peningkatan terhadap 

fungsi saluran dan peningkatan fasilitas pengendali banjir.  

h. Perumahan kategori R-2 pada seluruh UP yang berada pada zona rawan bencana 

banjir tidak diizinkan KDB 100% bagi pengajuan izin baru 

i. Perumahan kategori R-2 yang  berada pada rawan bencana kebakaran pada seluruh 
UP, pengaturannya meliputi penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan akses 

jalan yang memadai dan pengendalian jarak bebas antar bangunan.   

j. Perumahan kepadatan tinggi untuk menunjang kawasan industri diarahkan sebagai 

bangunan multi lantai (rusun) 

k. Perumahan kepadatan tinggi yang berada pada kawasan pesisir terdapat ketentuan : 
1) KDB tidak boleh 100% bagi pengajuan izin baru 

2) Perlu adanya bangunan pengendali bencana banjir dan gelombang pasang  

3) Sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan, maka diperlukan ruang untuk 

pengolahan ikan 

 

 
II.1.2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, dan Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

e. Kegiatan : Bumi Perkemahan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat Asing 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 
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 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 
 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 KDB 60% : 1,8 poin 

 KDB 70% : 1,4 poin 

 KDB 80% : 1,6 poin 

 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 KDB 70% : 10 meter 

 KDB 80% : 10 meter 

 KDB 90% : 10 meter 

 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos 

1)  Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 
perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, apotek/toko 

obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, katering, kantor 

(kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentive, konferensi dan pameran), dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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d. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air minum 
isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, home 

industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

e. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain Flat/Rusun 

Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

- Untuk bangunan sistem tunggal 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 4,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 35 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

 

- Untuk bangunan sistem blok 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain Kelompok 

Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
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 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

b. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan Puskesmas 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

c. Kegiatan  : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
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 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Sawah 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada yang sudah ada 
 

b. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Sebagai penunjang kegiatan perumahan 
 

c. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada; atau 

b) Dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya pengendalian banjir dan  

upaya perlindungan.  
 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, Asrama 

Pelajar, Mess Karyawan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Ketinggian maksimal 3 lantai 
 

b. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas 

lingkungan 
 

- Untuk bangunan sistem blok  
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (bangunan minimal 9 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas 

lingkungan 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan  : Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko Makanan, 

Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan Sejenisnya 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang, dan Sejenisnya 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 
1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

d) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang Pembantu, 

asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta pengacara, notaris, 
akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor agen 

perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Tunggal  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain Bimbingan 
Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
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b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan antara 

lain tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon kecantikan, klinik kecantikan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara lain 

catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau minuman, dan 

sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yangdiizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : Klinik 

Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, Penggilingan 
Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas)  meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

j. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain Gedung 
parkir, Lahan Parkir, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan  maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

k. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain  Pool 
Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, dan 

sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
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b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

l. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

m. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

n. Kegiatan : Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

o. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada jalan lokal dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

p. Kegiatan : Pasar Rakyat (Pasar Kawasan)  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 

16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

q. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

r. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar Induk/Pasar 

Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

  Sebagai penunjang perumahan, dan  

  Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau sederajat 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter: 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥  10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Sebagai penunjang perumahan; 

 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan;  
 Untuk pengajuan izin baru harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; dan  
 Untuk pengajuan izin baru harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter 
 

4) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 
Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru minimal berada di jalan lokal atau ruas jalan 
eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 
 

5) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 
beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan 

tertinggi dalam komplek tersebut 
 

6) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 

Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru minimal berada di jalan kolektor atau ruas jalan 
eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

7) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
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c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru harus dilengkapi rekomendasi dari 
lembaga/instansi terkait. 
 

8) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 6 (enam) meter 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait  

 Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya 
 

b. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai kebutuhan 

daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus antara lain Rumah Sakit Bersalin/Rumah 

Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 
a) Intensitas :  

  KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

  KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
  KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai 

kebutuhan daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 
a) Intensitas : 

  KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

  KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

  KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin,  

 Untuk pengajuan izin baru berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 6 (enam) meter  

 
c. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga  

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, dan 

sejenisnya)  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin,  

 Untuk pengajuan izin baru :  

 sebagai penunjang perumahan, 
 berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 

 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan Futsal, 
Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan sejenisnya)  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 30% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
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 Untuk pengajuan izin baru :  

 Sebagai penunjang perumahan 

 Berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan : SPU Sosial - Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

  Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

  Untuk pengajuan izin baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung Pertemuan 
Umum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
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 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin.  

 Untuk pengajuan izin baru :  
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija 

eksisting minimal 10 (sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

4) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah,  

 Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

5) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/Rumah 

Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah Sosial 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. 
 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, Vihara, 

Pura, Klenteng 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona perumahan 
b) Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

f. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Pemerintah 

(Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

b) Untuk pengajuan izin baru apabila berada pada lokasi lahan aset Pemerintah 

Daerah :  

 Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat dan  
 Memiliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi terkait 

 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 
minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa  

- Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), 

pengisian gas, dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Syarat : 

a) Apabila berada di kawasan perumahan, hanya boleh SPBU tipe E 

b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 20 (dua puluh) 
meter 

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

 

2. Kelompok Kegiatan : Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

- Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 25 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  
 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
3. Kelompok Kegiatan : Peruntukan Khusus 

- Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 
  Sebagai penunjang perumahan. 

  Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait. 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 
Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang perumahan 

 Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

3) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat :  

 Sesuai kebutuhan daerah 
 Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

 Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water 

intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang perumahan 

 Mendapatkan kajian/rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
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D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan Ruang Terbuka Hijau yaitu  kegiatan hutan mangrove, taman satwa, dan 

tambak 

2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yaitu kegiatan Toko Swalayan untuk jenis 
kegiatan Toko Swalayan (Hypermarket), kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan 

Kecantikan untuk jenis kegiatan laboratorium kesehatan dan kegiatan distributor alat 
kesehatan/PBF, kegiatan Tempat Usaha Workshop, kegiatan Tempat Usaha 

Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan untuk jenis kegiatan rumah potong hewan, 

kegiatan Hotel, kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI), 

kegiatan Tempat Hiburan, kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya untuk 
jenis kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor), dan jenis kegiatan 
Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor), kegiatan Komplek Ruko/Komplek 
Rukan, kegiatan Komplek Tempat Usaha, kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, 
Incentive, Conference, Exhibition), kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall, dan kegiatan Central 

Bisnis/Superblok (Mixed Use). 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 
untuk jenis kegiatan Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride, Dry Port / terminal peti 

kemas/ depo peti kemas, dan Fasilitas Perkeretaapian, kegiatan SPU kesehatan dengan 

jenis kegiatan rumah sakit hewan, kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan stadion 
dan gedung pusat olahraga (Sport centre), kegiatan SPU Sosial Budaya dengan jenis 

kegiatan krematorium  (jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan pembakaran), dan 

kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan balai lelang dan lembaga 

pemasyarakatan. 

4. Semua kelompok kegiatan industri 

5. Kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas dengan jenis 

kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos, jenis 
kegiatan Depo/Incinerator, jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, 

Reservoir, Water Intake, Waduk/Bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Disediakan Ruang Terbuka hijau.  
2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. 

3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan 

sipil, lebar jalan minimal untuk pengembangan baru adalah 6 meter. 

4. Dilengkapi tempat sampah. 

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing. 

8. Untuk ruang evakuasi bencana harus dilengkapi dengan MCK umum, pos pelayanan 

kesehatan, pos keamanan, dan parkir. 

 
F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari  :  
a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun 

saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau 

penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 

infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi 

kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
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G. Materi Pilihan 

1. Ketentuan Tambahan : 

a. Perumahan kepadatan sedang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau 
kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya 

selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan 

berorientasi pada jalan utama. 

b. Perumahan kepadatan sedang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau 

kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya 

dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh 
menggunakan akses jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan antar 

bangunan dan berorientasi pada jalan utama. 

c. Untuk perumahan kepadatan sedang yang boleh beralih menjadi perkantoran jika 

sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang 

dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama. 
2. Ketentuan Khusus  : 

a. Untuk perumahan kepadatan sedang yang beralih menjadi home industri yang 

terletak dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata 

belanja harus dilengkapi dengan prasarana minimal home industri dan wisata 
(tempat parkir khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off-
site). 

b. Untuk perumahan kepadatan sedang dengan kondisi kurang layak huni dapat 
dilakukan perbaikan lingkungan  

c. Perubahan fungsi perumahan kepadatan sedang menjadi fungsi yang lain dalam 

klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah 

ada 

d. Perumahan yang termasuk dalam bangunan/lingkungan cagar budaya di UP IV 
Dharmahusada dan UP VII Wonokromo, dapat beralih fungsi sesuai dengan tabel 

ITBX namun tidak boleh mengubah tampilan dan bentuk bangunan dan harus 

sesuai dengan ketentuan pelestarian bangunan/lingkungan cagar budaya 

e. Pengaturan perumahan kepadatan sedang yang termasuk dalam bangunan dan/atau 

lingkungan cagar budaya) meliputi :  

1) kegiatan dan jenis kegiatan yang diizinkan mengikuti sub zona; 
2) KDB diizinkan 100%  apabila mempertahankan bangunan eksisting; 

3) GSP dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan 

bangunan eksisting; 

4) GSB dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan 

bangunan eksisting; dan 
5) Memperhatikan rekomendasi Tim Cagar Budaya. 

f. Perumahan kategori R-3 yang  berada pada rawan bencana banjir pada seluruh UP, 

pengaturannya meliputi pengembangan RTH, pemeliharaan dan peningkatan 

terhadap fungsi saluran dan peningkatan fasilitas pengendali banjir  

g. Perumahan kategori R-3 pada seluruh UP yang  berada pada zona rawan bencana 

banjir tidak diizinkan KDB 100% bagi pengajuan izin baru 
h. Perumahan kategori R-3 yang  berada pada rawan bencana kebakaran pada seluruh 

UP, pengaturannya meliputi penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan akses 

jalan yang memadai dan pengendalian jarak bebas antar bangunan.   

i. Perumahan kepadatan sedang yang berada pada kawasan pesisir terdapat     

ketentuan  : 
1) KDB tidak boleh 100% bagi pengajuan izin baru 

2) Perlu adanya bangunan pengendali bencana banjir dan gelombang pasang  

j. Perumahan kepadatan sedang untuk menunjang kawasan industri diarahkan 

sebagai bangunan multi lantai (rusun) 

k. Persyaratan tambahan untuk apartemen : 

1) Menyediakan dan menyerahkan PSU sesuai ketentuan yang berlaku 
2) Menyediakan RTH mengikuti ketentuan KDH dan ketentuan yang berlaku 

3) Berkontribusi terhadap pembangunan daerah, antara lain berupa penyediaan 

infrastruktur dalam bentuk akses ke angkutan umum dan kelengkapannya 

(misal jalur pedestrian, halte, bak sampah) 

4) Memiliki konektivitas dengan kavling sekitarnya 
5) Jarak antar bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

6) Ketinggian podium maksimum 40 (empat puluh) meter 

7) Apartemen yang terletak pada sekitar bangunan atau pada lingkungan cagar 

budaya maka tampilan bangunan memperhatikan rekomendasi Tim Cagar 

Budaya. 
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II.1.3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 
Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun Raya  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
 

  



-93- 

e. Kegiatan : Bumi Perkemahan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,4 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat Asing 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 KDB 60% : 1,8 poin 
 KDB 70% : 1,4 poin 

 KDB 80% : 1,6 poin 

 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk KDB 60 – 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 KDB 70% : 10 meter 

 KDB 80% : 10 meter 
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 KDB 90% : 10 meter 

 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan  : Rumah Kos 

1)  Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek Dokter 

Perorangan/Bidan Individu, Praktek Pengobatan Alternatif/Tradisional, 

Apotek/Toko Obat, Salon, Butik, Toko Kelontong/Warung, Warnet,  Jasa Boga, 

Katering, Kantor (Kantor Advokat, Konsultan, Notaris, Kantor Biro Perjalanan 
Wisata, Kantor Agen Perjalanan Wisata, Kantor Jasa Informasi Pariwisata, Kantor 

Jasa Konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, Kantor Jasa 

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentive, Konferensi dan Pameran), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

d. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, 

home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

e. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain Flat/Rusun 

Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

- Untuk bangunan sistem tunggal 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 35 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

- Untuk bangunan sistem blok 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16  meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 
1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain Kelompok 

Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

2) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

b. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan Puskesmas  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan  : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan  : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 
 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10  meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 
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 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 
B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Sawah  

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah ada 
 

b. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan perumahan 
 

c. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah ada; atau 

b) Dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya pengendalian banjir dan  
upaya perlindungan.  
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2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, Asrama 

Pelajar, Mess Karyawan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Ketinggian maksimal 3 lantai 
 

b. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (bangunan minimal 9 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
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3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan  : Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko Makanan, 
Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 
 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 
 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 
1) Jenis Kegiatan Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter  

 Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

2) Jenis Kegiatan Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan 

antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 
c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang Pembantu, 

asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta pengacara, notaris, 

akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor agen 
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perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran, kantor distributor, 
kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
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e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain Bimbingan 

Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan antara 
lain Tempat Spa, Sauna, Panti Pijat, Refleksi, Salon Kecantikan, Klinik Kecantikan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan  : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara lain 

catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau minuman, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yangdiizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : Klinik 

Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, Penggilingan 

Daging, dan sejenisnya) 
1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 
j. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain Gedung 

parkir, lahan parkir, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain Pool 

taxi, pool bus /truk, jasa transportasi wisata, persewaan kendaraan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru sesuai kebutuhan kawasan dengan ketentuan : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

l. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 
Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas)  meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

m. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL Makanan/ 

Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

n. Kegiatan  : Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru  : 
 Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar 

jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam belas) meter  
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

o. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan lokal dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

p. Kegiatan : Pasar Rakyat (Pasar Kawasan)  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 

16 (enam belas) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 

 

q. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan; 
b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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r. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar Induk/Pasar 

Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang perumahan, dan  
 Dikembangkfan sesuai dengan jangkauan pelayanan 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Sebagai penunjang perumahan;  
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 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan;  

 Untuk pengajuan izin baru harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin;  

 Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; dan  

 Untuk pengajuan izin baru harus berada pada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter 
 

4) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin  
 Untuk pengajuan izin baru minimal berada di jalan lokal atau ruas jalan 

eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 

 

5) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 

beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan 

tertinggi dalam komplek tersebut 
 

6) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 

Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru minimal berada di jalan kolektor atau ruas jalan 
eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

7) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru harus dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait 

 

8) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
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 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan :  

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 6 (enam) meter 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi terkait  

 Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 
berbahaya 
 

b. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai 
kebutuhan daerah 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada atau perluasan dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru merupakan penunjang kawasan sesuai 

kebutuhan daerah 
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3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin,  
 Untuk pengajuan izin baru minimal berada ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 6 (enam) meter  

 
c. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga 

- Untuk Gedung Olahraga (gelanggang renang, pusat kebugaran jasmani, dan 
sejenisnya)  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin,  

 Untuk pengajuan izin baru :  

 sebagai penunjang perumahan, 
 berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 

 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan Futsal, 

Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan sejenisnya)  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 30%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru :  
 sebagai penunjang perumahan, 

 berada pada lahan aset Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan : SPU Sosial - Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
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 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung Pertemuan 

Umum 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru :  
 Di luar siteplan minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija 

eksisting minimal 10 (sepuluh) meter 
 Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan 
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4) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 
  KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

  KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

 Untuk pengajuan izin baru : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah  

 Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

5) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/Rumah 

Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah Sosial 

a) Intensitas : 
  KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

  KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

  KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

  Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
  Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

  Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

  Untuk pengajuan izin baru : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah  
 Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 
 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, Vihara, 

Pura, Klenteng 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan >  3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
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 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona perumahan 

b) Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 
f. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Pemerintah 

(Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

b) Untuk pengajuan izin baru, apabila berada pada lokasi lahan aset Pemerintah 

Daerah :  

 Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat; dan  

 Memiliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi terkait 
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 
a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  
a) Sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), 

pengisian gas dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan GSB 

minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
3) Syarat : 

a) Apabila berada di kawasan perumahan, hanya boleh SPBU tipe E  

b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 20 (dua puluh) meter 

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 
 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 25 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Syarat :  
 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas 
1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 
 Sebagai penunjang perumahan 

 Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 

Sampah, Rumah Kompos 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang perumahan 
 Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

3) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat :  

 Sesuai kebutuhan daerah 

 Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

 Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

 
4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water 

intake, waduk/bozem 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 
 Sebagai penunjang perumahan 

 Mendapatkan kajian/rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
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D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, 
dan Ruang Terbuka Hijau yaitu  kegiatan  hutan mangrove, taman satwa, dan tambak 

2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yaitu kegiatan Toko Swalayan untuk jenis 
kegiatan Toko Swalayan (Hypermarket), kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

untuk jenis kegiatan laboratorium kesehatan (komersial) dan distributor alat 

kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF), kegiatan Tempat Usaha Workshop, kegiatan 

Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan untuk jenis kegiatan rumah potong 
hewan, kegiatan Hotel, kegiatan Tempat  Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI), 

kegiatan Tempat Hiburan, kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya untuk jenis 
kegiatan Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor), dan jenis kegiatan Tempat 

Usaha Wisata dan Penunjangnya  (outdoor), kegiatan Komplek Ruko/Komplek Rukan, 

kegiatan Komplek Tempat Usaha, kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, 
Conference, Exhibition), kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall, dan kegiatan Central 

Bisnis/Superblok (Mixed Use). 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi untuk 
jenis kegiatan Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride, Dry Port / terminal peti kemas/ 

depo peti kemas, dan Fasilitas Perkeretaapian, kegiatan SPU kesehatan untuk jenis 

kegiatan rumah sakit hewan, kegiatan SPU Olahraga untuk jenis kegiatan stadion dan 
gedung pusat olahraga (Sport centre),  kegiatan SPU Sosial Budaya untuk jenis kegiatan 

krematorium  (jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan pembakaran), dan kegiatan 

SPU Pemerintahan untuk jenis kegiatan balai lelang dan lembaga pemasyarakatan. 
4. Semua kelompok kegiatan industri 

5. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas untuk 

jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos, jenis 
kegiatan Depo/Incinerator, jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, 

Reservoir, Water Intake, Waduk/Bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
1. Disediakan Ruang Terbuka hijau. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. 

3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, 

lebar jalan minimal untuk pengembangan baru adalah 6 meter. 

4. Dilengkapi tempat sampah. 

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan 

kegiatan masing-masing. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 
berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 

penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, 

persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi kompensasi, 
imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota 

atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 
1. Ketentuan Tambahan: 

a. Perumahan kepadatan rendah diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau 

kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya 

selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan 

berorientasi pada jalan utama.  
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b. Perumahan kepadatan rendah boleh beralih fungsi menjadi perdagangan jasa atau

kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya
dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh menggunakan

akses jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan antar bangunan dan

berorientasi pada jalan utama.

c. Untuk perumahan kepadatan rendah yang boleh beralih menjadi perkantoran jika

sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang

dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama.
2. Ketentuan Khusus  :

a. Untuk perumahan kepadatan rendah yang beralih menjadi home industri yang terletak

dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata belanja

harus dilengkapi dengan prasarana minimal home industri dan wisata (tempat parkir
khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off-site).

b. Perubahan fungsi perumahan kepadatan rendah menjadi fungsi yang lain dalam
klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah ada

c. Perumahan kepadatan rendah yang termasuk dalam bangunan/lingkungan cagar

budaya di UP VII Wonokromo, dapat beralih fungsi sesuai dengan tabel ITBX namun

tidak boleh mengubah tampilan dan bentuk bangunan dan harus sesuai dengan

ketentuan pelestarian bangunan/lingkungan cagar budaya
d. Pengaturan perumahan kepadatan rendah yang termasuk dalam bangunan dan/atau

lingkungan cagar budaya) meliputi :

1) kegiatan dan jenis kegiatan yang diizinkan mengikuti sub zona;

2) KDB diizinkan 100% apabila mempertahankan bangunan eksisting;

3) GSP dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan

bangunan eksisting;
4) GSB dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan

bangunan eksisting; dan

5) Memperhatikan Tim Cagar Budaya.

e. Perumahan kategori R-4 yang  berada pada rawan bencana banjir pada seluruh UP,

pengaturannya meliputi pengembangan RTH, pemeliharaan dan peningkatan terhadap
fungsi saluran dan peningkatan fasilitas pengendali banjir.

f. Perumahan kategori R-4 pada seluruh UP yang berada pada zona rawan bencana banjir

tidak diizinkan KDB 100% bagi pengajuan izin baru

g. Perumahan kategori R-4 yang  berada pada rawan bencana kebakaran pada seluruh

UP, pengaturannya meliputi penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan akses

jalan yang memadai dan pengendalian jarak bebas antar bangunan.
h. Perumahan kepadatan rendah yang berada pada kawasan pesisir terdapat

ketentuan  :

1) KDB tidak boleh 100% bagi pengajuan izin baru

2) Perlu adanya bangunan pengendali bencana banjir dan gelombang pasang

i. Perumahan kepadatan rendah untuk menunjang kawasan industri diarahkan sebagai
bangunan multi lantai (rusun)

j. Persyaratan tambahan untuk apartemen :

1) Menyediakan dan menyerahkan PSU sesuai ketentuan yang berlaku

2) Menyediakan RTH mengikuti ketentuan KDH dan ketentuan yang berlaku

3) Berkontribusi terhadap pembangunan daerah, antara lain berupa penyediaan

infrastruktur dalam bentuk akses ke angkutan umum dan kelengkapannya (misal
jalur pedestrian, halte, bak sampah)

4) Memiliki konektivitas dengan kavling sekitarnya

5) Jarak antar bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6) Ketinggian podium maksimum 40 (empat puluh) meter

7) Apartemen yang terletak pada sekitar bangunan atau pada lingkungan cagar budaya
maka tampilan bangunan memperhatikan rekomendasi Tim Cagar Budaya.
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II.2 Arahan Zonasi Pada Zona Perdagangan dan Jasa 

II.2.1 Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Internasional/Nasional (K-4) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Toko dengan jenis kegiatan antara lain Dealer, Showroom, 

Penjualan Suku Cadang, dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

3) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

▪ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

▪ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan   

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪  KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪  KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

▪  KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪  KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪  KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪  KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 
4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 
wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(PJTKI), dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal dan deret 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter :  

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal  

✓  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin  

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk sistem tunggal 

✓  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai untuk bangunan sistem tunggal  

- 1 lantai untuk bangunan sistem deret 
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− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓  Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
✓  Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai  

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor)  

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 5 poin 

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 
Bimbingan belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 

Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan 

antara lain Tempat Spa, Sauna, Panti Pijat, Refleksi, Salon Kecantikan, 

Klinik Kecantikan, Laboratorium Kesehatan (Komersial), Distributor Alat 

Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 
minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : 
Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, 

Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) TataBangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

j. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 
Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 
▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  
▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

k. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/ Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

l. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

m. Kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor) 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 65%  

▪  KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪  Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 
a) Intensitas  

▪  KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪  KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪  KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪  KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

n. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 

pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 
Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, 

kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel 

agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

o. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

p. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

q. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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r. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/ Pasar Grosir/ Tempat Perkulakan 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 

s. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimumyang diizinkan : 3 lantai 
 

t. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (berlaku untuk sistem blok)  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

u. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 

lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, hotel, 

fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (berlaku untuk sistem blok) 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 



129- 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

3. Kelompok Kegiatan Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Pendidikan dengan jenis kegiatan : perpustakaan 

1) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan SPU Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Parkir/ 

Tempat Parkir/Park & Ride 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun 
Raya 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 5 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/ kawasan 
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b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/ kawasan 
 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/ kawasan 
 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan 
 

e. Kegiatan : Sawah  

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 
 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan 
penunjang  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/ Kawasan 

 

g. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang kebutuhan daerah / kawasan 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 
a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat 

Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 80% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 90% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 
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▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 
▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 
▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : sebagai penunjang kawasan 

 

b. Kegiatan : Rumah Kos  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪  Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Dibatasi pada rumah kos yang sudah ada atau berizin 

 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, Mess Karyawan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 poin 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  
▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kos-kosan/asrama yang sudah ada dan berizin; atau  

b) Sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 
katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, 

Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), 

dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Dibatasi pada rumah usaha yang sudah ada atau berizin  

 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan Home Industri yang sudah ada atau berizin 

 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

− Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 

▪ untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 

▪ untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko dengan jenis kegiatan antara lain Fotokopi, Toko Peralatan, 

Toko Kelontong, Toko Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, 

dan Sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

✓ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
✓ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Pengembangan baru merupakan penunjang kegiatan perdagangan dan 

jasa  
 

b. Kegiatan : Tempat Usaha Workshop berupa jenis kegiatan Workshop 

(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Memiliki pengelolaan limbah tersendiri 

b) Tidak memiliki dampak lingkungan yang besar dan beresiko kebakaran 

 

c. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Rumah Potong Hewan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru :  
▪ Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter. 

▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan. 
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d. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung Parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Tidak berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya dan tidak 

menimbulkan lalu lintas yang padat 

b) Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa  
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 

Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, 

Dan Sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Tidak berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya dan tidak 

menimbulkan lalu lintas yang padat 

b) Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.  
 

f. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

 

g. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 
Makanan/pusat jajanan/ Food Court/ Pujasera dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Merupakan penunjang kegiatan perdagangan dan jasa  

b) Dibatasi minimal berada pada jalan lokal 

 

h. Kegiatan : Sentra PKL  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Merupakan penunjang kegiatan perdagangan dan jasa  
b) Dibatasi minimal berada pada jalan lokal 

 

i. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan  

b) Untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar 
 

4. Kelompok Kegiatan Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 
✓ Merupakan penunjang zona perumahan di sekitarnya; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; 

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; 

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 
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✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter  

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru ; 
✓ ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi 

dalam komplek tersebut; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga pendidikan non gelar 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

b. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Dry port/Terminal Peti Kemas/Depo Peti Kemas 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d <21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan 
1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit 
Bersalin/ Rumah Sakit Ibu dan Anak/ Rumah Sakit Jiwa, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; ; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

6) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
(BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan; 

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

7) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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d. Kegiatan : SPU Olahraga 

1) Jenis Kegiatan : Stadion 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 
✓ Dapat menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga  

− Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 
Jasmani, dan sejenisnya) 

▪ Intensitas : 

✓ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

✓ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

✓ KTB maksimum yang diizinkan : - 
✓ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

▪ Tata Bangunan : 

✓ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

✓ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
✓ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Batasan :  

✓ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

− Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 

Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 

Squash, dan sejenisnya) 

▪ Intensitas :  

✓ KDB maksimum yang diizinkan : 30 %  

✓ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
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✓ KTB maksimum yang diizinkan : - 

✓ KDH minimal yang diizinkan : 20% 
▪ Tata Bangunan : 

✓ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

✓ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

✓ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
▪ Batasan :  

✓ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

e. Kegiatan : SPU Sosial – Budaya  

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sebagai ruang sosial; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/ Gedung 

Pertemuan umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
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✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan 

▪ Sebagai penunjang kawasan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

f. Kegiatan : SPU Peribadatan 

1) Jenis Kegiatan : Mushola/ Langgar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :- 

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; 

▪ Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
g. Kegiatan : SPU Pemerintahan 

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah Pusat (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru, apabila berada pada lokasi lahan aset 

Pemerintah Daerah : 

✓ Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat; 
✓ Memiliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi 

terkait; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
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c) Batasan :  
▪ Dapat menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Syarat : 

a) Berada pada  rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

b) Memiliki izin lingkungan; dan 
c) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain; 

 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan Rumah Sakit Hewan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Syarat : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

b) Untuk pengajuan izin baru : 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait; 

▪ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Khusus 

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

c) Syarat : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

✓ sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 
✓ Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 

 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

✓ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang perdagangan dan jasa 
▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 

D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 
1. Kelompok kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau, berupa kegiatan hutan mangrove, kegiatan 

taman satwa, kegiatan bumi perkemahan, kegiatan tambak, dan kegiatan kolam 

pancing, kolam ikan 

2. Semua Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) kecuali kegiatan SPU 
Pendidikan dengan jenis kegiatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, Fasilitas 

Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Fasilitas Pendidikan 

Setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Fasilitas Pendidikan 

Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan pendidikan tinggi 

(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat), jenis 

kegiatan Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga Pendidikan 
Non Gelar, dan jenis kegiatan komplek pendidikan, jenis kegiatan perpustakaan 

kegiatan SPU Transportasi, kegiatan SPU Kesehatan, kegiatan SPU Olahraga, 

kegiatan SPU Sosial Budaya dengan jenis kegiatan Balai Budaya dan Kesenian, jenis 

kegiatan Museum, dan jenis kegiatan Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/ 

Gedung Pertemuan umum, kegiatan SPU Peribadatan, dan kegiatan SPU 
Pemerintahan dengan jenis kegiatan kantor pemerintahan dan balai lelang. 

3. Semua kelompok kegiatan industri 

4. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembungan Sementara (TPS), Depo sampah, bank sampah, rumah 

kompos, jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water 

intake, waduk/bozem dan jenis kegiatan pos pemadam kebakaran 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 

2. Disediakan Ruang terbuka hijau. 
3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perdagangan 

dan jasa skala internasional. 

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi 

minimal 3 meter dan mempertimbangkan Lampiran XVII. 

5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 
anorganik). 

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan 

sistem drainase daerah. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 
mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 
sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 
penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 
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kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus 

1. Pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional pada kawasan 

cagar budaya harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan 

ketentuan cagar budaya yang berlaku di daerah. 
2. Bangunan perdagangan dan jasa yang ada di kawasan cagar budaya jika 

menggunakan bangunan eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap 

dipertahankan intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai 

tinggi, maka harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya.  

3. Zona K-4 pada UP VI Tunjungan dibatasi ketinggian maksimum 200 meter 

berdasarkan KKOP. 
4. Zona K-4 pada UP III Tambak Wedi dan UP V Tanjung Perak dibatasi ketinggian ≥ 

200 meter dan maksimum 250 meter berdasarkan KKOP. 
 

 
II.2.2 Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP (K-5) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal, dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 
Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 80% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 90% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 
▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
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▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 
▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

 

b. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 
Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas 

penunjangnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16  meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16  meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
 

b. Kegiatan  : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 6 meter  : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 
Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk bangunan sistem tunggal dan deret 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter :  

✓ 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 
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✓ 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal  

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin  
▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

✓ 25 meter berlaku untuk sistem deret 
✓ 40 meter  berlaku untuk sistem tunggal 

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter   

▪  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 lantai untuk bangunan sistem tunggal  

✓ 1 lantai untuk bangunan sistem deret 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 
b)  Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai  
 

d. Kegiatan : Rumah Toko/Rumah Kantor 

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  
✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  
 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 
✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  
✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 
Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan 

antara lain Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon Kecantikan, 

Klinik Kecantikan, Laboratorium Kesehatan (Komersial), Distributor Alat 

Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara 
lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan antara lain Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung 

Walet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

 

j. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, 

Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

k. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya  

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum  yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

l. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, Bioskop 
dan sejenisnya 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

m. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor)  

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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n. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan  

- Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

- Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 
pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 

Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, 

kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel 

agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

o. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

p. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/pusat jajanan/Food Court/ Pujasera dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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q. Kegiatan : Sentra PKL  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

r. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

s. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan)  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

t. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas:  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter: 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter: 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan: 10% 

2) Tata Bangunan: 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan:  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter: 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter: 10 meter 

c) Jumlah Lantai basement maksimum yang diizinkan: 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter: 1 lantai 
 

u. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 

v. Kegiatan Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri seni 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 3 lantai 
 

w. Kegiatan Pusat perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 
shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

 

x. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 

lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen,         
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hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan         

sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

3. Kelompok Kegiatan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Parkir/ 

Tempat Parkir/ Park & Ride 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Zona 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau  

a. Kegiatan Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun 
Raya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6  meter  : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan. 
 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan. 
 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan. 
 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 meter 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan. 

 

e. Kegiatan : Sawah 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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3) Batasan  : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 
 

f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan. 
 

g. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang kebutuhan daerah/ kawasan. 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Jenis kegiatan : Rumah Kos 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, Mess Karyawan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%     
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  3 poin  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. 
 

c. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, 
Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), 

dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Dibatasi pada rumah usaha yang sudah ada atau berizin 
 

d. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 
hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan Home Industri yang sudah ada atau  

berizin 
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e. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

− Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Rumah Potong Hewan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru :  

▪ Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter. 

▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan. 

 
b. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung Parkir, Lahan Parkir dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3)  Batasan : 

a) Tidak berdampak lingkungan di sekitar dan tidak menimbulkan lalu lintas 
yang padat; dan 

b)  Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 

 

c. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 

Pool taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, 

dan Sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Tidak berdampak lingkungan di sekitar dan tidak menimbulkan lalu 

lintas yang padat; dan 
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b) Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. 
 

d. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-
kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang zona perumahan di sekitarnya; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan;  

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi utama; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 
✓ ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi 

dalam komplek tersebut; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d  < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Harus berbadan hukum dan dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
b. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan :  
▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3) Jenis Kegiatan : Dry Port/Terminal Peti Kemas /Depo Peti Kemas 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d <21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan  

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan; 

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengajuan izin baru: 

✓ disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

d. Kegiatan : SPU Olahraga 
1) Jenis Kegiatan : Stadion 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20 % 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 
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▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dapat menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa; atau 
✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga  
a) Untuk Gedung Olahraga (gelanggang renang, pusat kebugaran 

jasmani, dan sejenisnya) 

▪ Intensitas : 

✓ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

✓ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
✓ KTB maksimum yang diizinkan : - 

✓ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

▪ Tata Bangunan : 

✓ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  
✓ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

✓ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Batasan :  

✓ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
b) Untuk Lapangan Olahraga (lapangan tenis, lapangan basket, lapangan 

bulu tangkis, lapangan voli, lapangan squash, dan sejenisnya) 

▪ Intensitas :  

✓ KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

✓ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
✓ KTB maksimum yang diizinkan : - 

✓ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

▪ Tata Bangunan : 

✓ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  
✓ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

✓ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Batasan :  

✓ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

e. Kegiatan : SPU Sosial Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Museum  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dikembangkan sebagai ruang sosial; 
✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50 % 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60 % 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dikembangkan sebagai ruang sosial; 

✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/ Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50 % 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : 
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

6) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti 

Asuhan/Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/ 

Rehabilitasi/Rumah Sosial 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

✓ Untuk tempat rehabilitasi minimal berada pada jalan kolektor 
dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait 

 

7) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 
dan pembakaran) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 

f. Kegiatan : SPU Peribadatan 

1) Jenis Kegiatan : Mushola/Langgar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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2) Jenis Kegiatan : Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; 

▪ Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
g. Kegiatan : SPU Pemerintahan 

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan  3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter  : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter  : 1 lantai 
c) Batasan 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru, apabila berada pada lokasi lahan aset 

Pemerintah Daerah : 

✓ Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat; 
 

 



182- 

✓ Memiliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi 

terkait; atau 
✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan  : Balai Lelang 

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter  : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dapat menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfataan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop (Bengkel 

kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 
kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Syarat : 

a) Memiliki pengelolaan limbah tersendiri 
b) Tidak memiliki dampak lingkungan yang besar dan beresiko kebakaran 

 

b. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Syarat :  

a) Berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter;  

b) Memiliki izin lingkungan; dan  

c) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain. 
 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan antara lain Rumah Sakit 
Hewan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Syarat : 

a) dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

b) Untuk pengajuan izin baru : 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait; 

▪ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru :  
✓ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

✓ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 

✓ Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

✓ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang perdagangan dan jasa 

▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
 

D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat, dan Ruang Terbuka Hijau, kecuali kegiatan hutan kota, 

taman lingkungan, taman kota (tematik), lapangan terbuka, sawah, urban farming, 
dan makam. 

2. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) berupa kegiatan SPU Sosial 

Budaya dengan jenis kegiatan Balai RT/RW/Pos Kamling dan kegiatan SPU 

Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 
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3. Semua kelompok kegiatan industri  

4. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan Instalasi Utilitas 
berupa jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah 

Kompos, jenis kegiatan Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water 
intake, waduk/bozem dan jenis kegiatan pos pemadam kebakaran 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 
2. Disediakan Ruang terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perdagangan 

dan jasa skala Regional/Kota/UP. 

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi 
minimal 3 meter dan mempertimbangkan Lampiran XVII. 

5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan 
sistem drainase daerah. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 
kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari  :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 
sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 
penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 

1. Pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa skala Regional/Kota/UP pada 
kawasan cagar budaya harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan 

memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di daerah. 

2. Bangunan perdagangan jasa skala Regional/Kota/UP yang ada di kawasan cagar 

budaya jika menggunakan bangunan eksisting yang bukan bangunan cagar budaya 

dapat tetap dipertahankan intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan 

berlantai tinggi, maka harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan 
fungsinya.  

3. Pengembangan K-5 pada Kawasan Kota Lama (UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak) 

tetap memperhatikan fungsi bangunan sebagai bagian dari cagar budaya. 

4. Zona K-5 pada UP I Rungkut dibatasi ketinggian maksimum 200 meter berdasarkan 

KKOP. 
5. Zona K-5 pada UP VI Tunjungan dibatasi ketinggian maksimum 150 meter 

berdasarkan KKOP. 

  



186- 

6. Zona K-5 pada UP II Kertajaya, UP IV Dharmahusada, UP VII Wonokromo, dan UP 

VIII Dukuh Pakis, dibatasi ketinggian maksimum 200 meter berdasarkan KKOP. 
7. Zona K-5 pada UP III Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP XI Tambak Oso Wilangon 

dan UP XII Sambikerep dibatasi ketinggian ≥ 200 meter dan maksimum 250 meter 

berdasarkan KKOP. 
 

 

II.2.3 Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal/Lingkungan (K-6) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perumahan 
a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 80% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d 6 meter : 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200m2 : 90% 

- Luas lahan ≥ 200m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin  

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 
▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 
▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 
▪ KDB 100% : 10 meter 

b) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, Mess Karyawan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 poin  



187- 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas 

penunjangnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

2. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko  
1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 
Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16  meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

 

b. Kegiatan Toko Swalayan  
1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 
Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
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dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
(PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk bangunan sistem tunggal dan deret 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter :  

✓ 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 
✓ 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

✓ 25 meter berlaku untuk sistem deret 

✓ 40 meter  berlaku untuk sistem tunggal  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 lantai untuk bangunan sistem tunggal  

✓ 1 lantai untuk bangunan sistem deret 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50 %  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai  
 

d. Kegiatan : Rumah Toko/Rumah Kantor 

− Untuk bangunan sistem tunggal 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

✓ 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  
 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

✓ 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

▪  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
✓ 2 poin berlaku untuk kantor  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : - 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

Rumah Makan, Warung, Depot, Cafe, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan dengan jenis kegiatan 

antara lain Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon Kecantikan, 

Klinik Kecantikan, Laboratorium Kesehatan (Komersial), Distributor Alat 

Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan Minuman dengan jenis kegiatan antara lain 

catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau minuman, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan, dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : 
Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, 

Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

j. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, 
Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

k. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

l. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

- Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  
toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

- Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 

pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 
Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, 

kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel 

agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

m. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

n. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/ Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

o. Kegiatan Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

p. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

a) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

q. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan SPU Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Parkir/ 

Tempat Parkir/Park & Ride 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Hutan kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun 

Raya 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 5 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan. 
 

b. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan 
 

c. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan 
 

d. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : Dikembangkan sebagai penunjang identitas daerah/kawasan 
 

e. Kegiatan  : Sawah 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Terbatas pada kegiatan yang sudah ada 
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f. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

g. Kegiatan  : Makam 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dikembangkan sebagai penunjang kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan : Rumah Kos 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 
katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, 

Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata,                   
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kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : dibatasi pada kegiatan rumah usaha yang sudah ada atau berizin 

 

c. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 
hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan Home Industri yang sudah ada atau berizin 

 

d. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

− Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 
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− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Untuk rusun dibatasi pada rusun sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengembangan rusun baru sebagai alternatif penyediaan rumah 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan 

 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Rumah Potong Hewan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru :  
▪ Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 10 

(sepuluh) meter. 

▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan. 

 

b. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin berlaku sistem tunggal 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

b) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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c) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

d) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Tidak berdampak lingkungan di sekitar dan tidak menimbulkan lalu 
lintas yang padat 

b) Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 

 

c. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 

Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, 

dan Sejenisnya 
1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Tidak berdampak lingkungan di sekitar dan tidak menimbulkan lalu 

lintas yang padat 

b) Menyatu dan sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 
 

d. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan 
a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
 

e. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, Bioskop 

dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 
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▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter  : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija eksisiting 16 

(enam belas) meter 
 

f. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor)  
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Minimal berada pada jalan kolektor 

 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Minimal berada pada jalan kolektor 
 

g. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : Minimal berada pada jalan kolektor atau jalan dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 
 

h. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/ Pasar Grosir/ Tempat Perkulakan 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Minimal berada pada jalan kolektor atau jalan dengan rumija 
eksisting minimal 20 (dua puluh) meter 

 

j. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 
shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 

k. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 
lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen,         

hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan    

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan : Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare. 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang zona perumahan di sekitarnya; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
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✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan;  

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; 

✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 
(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
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▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; 
✓ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 
terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 
▪ Untuk pengajuan izin baru ; 

✓ ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi 

dalam komplek tersebut; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40  meter : 1 lantai  

c) Batasan  :  

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sebagai penunjang kawasan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 
✓ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

atau 
✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d 10 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
▪ Dibatasi hanya pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Harus berbadan hukum dan dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan  :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

b. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  3 lantai 

c) Batasan  :  
▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 
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▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Dry port/Terminal Peti Kemas /Depo Peti Kemas 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d <21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan  

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
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▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Sesuai kebutuhan kawasan; 
✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  

▪ Untuk pengajuan izin baru : 
✓ Sesuai kebutuhan kawasan; 

✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Merupakan penunjang kawasan; 
✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

d. Kegiatan SPU : Olahraga 

1) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; 
▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dapat menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga 

− Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 
bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

− Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 

Lapangan Bulutangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan 

sejenisnya) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

e. Kegiatan : SPU Sosial Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dikembangkan sebagai ruang sosial 

✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 
✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50 % 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60 % 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru  : 

✓ Dikembangkan sebagai ruang sosial 
✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan Umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d 6 meter : 80% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan  3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimalyang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6  poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin  
▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Sebagai penunjang kawasan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50 % 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

7) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti 

Asuhan/Rumah Singgah/Penampungan /Panti Perawatan/Rehabilitasi/ 

Rumah Sosial 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1  poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru :  

✓ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

✓ Untuk tempat rehabilitasi minimal berada pada jalan kolektor 
dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait 
 

f. Kegiatan : SPU Peribadatan 

1) Jenis Kegiatan : Mushola/Langgar 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan >3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah Lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa; 
▪ Dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

g. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor 

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru apabila berada pada lokasi lahan aset 
pemerintah daerah : 

▪ Harus melakukan sosialisasi kepada warga setempat; 

▪ Memliki dokumen perencanaan atau rekomendasi dari instansi; 

atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 

 

C. Pemanfataan Bersyarat Tertentu (B) 
1. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop (Bengkel 

kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Syarat : 

a) Memiliki pengelolaan limbah tersendiri 
b) Tidak berdampak lingkungan yang besar dan membuat risiko 

kebakaran 
 

b. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
3) Syarat : 

a) Berada pada  rumija  minimal 10 (sepuluh) meter; 

b) Memiliki izin lingkungan; dan 

c) Memiliki izin jarak aman tertentu dengan kegiatan lain. 
 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Kesehatan dengan jenis kegiatan Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter  : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Syarat : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait; 
✓ Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan; atau 

✓ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

1) Kegiatan Instalasi Utilitas  
a. Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : 

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
b) Untuk pengajuan izin baru : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 

▪ Mendapatkan rekomendasi dan lembaga/instansi terkait 
 

b. Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat :  

a) Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

b) Untuk pengajuan izin baru : 
▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Sebagai penunjang zona perdagangan dan jasa 
 

c. Jenis Kegiatan : Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water 

intake, waduk/bozem 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : 
a) Sebagai penunjang perdagangan dan jasa 

b) Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
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D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 
setempat, dan Ruang Terbuka Hijau yaitu kegiatan Hutan Mangrove, Taman Satwa, 

Bumi Perkemahan, Tambak, dan Kolam Pancing, Kolam Ikan 

2. Kelompok kegiatan sarana pelayanan umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Sosial – 

Budaya dengan jenis kegiatan Krematorium (jasa penitipan jenazah, 

persemayaman, dan pembakaran) dan kegiatan SPU Pemerintahan berupa jenis 

kegiatan Balai Lelang dan Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan SPU Olahraga 
dengan jenis kegiatan stadion 

3. Semua kelompok kegiatan industri 

4. Semua kelompok kegiatan peruntukkan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 
Rumah Kompos, jenis kegiatan Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem, dan jenis kegiatan pos pemadam kebakaran 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 
2. Disediakan Ruang terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan kegiatan 

perdagangan dan jasa. 

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan 

perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi 

minimal 3 meter dan mempertimbangkan Lampiran XVII. 
5. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

6. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing. 
 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 
kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 
sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 
penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 
1. Pada bangunan eksisting yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya 

dan bersejarah maka tidak boleh menghilangkan ciri/kekhas-an bentuk bangunan 

tersebut. 

2. Pengembangan K-6 pada Kawasan Kota Lama (UP VI Tunjungan, UP V Tanjung 

Perak) tetap memperhatikan fungsi bangunan sebagai bagian dari cagar budaya. 
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II.3 Arahan Zonasi Pada Zona Perkantoran (KT) 

II.3.1 Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis kegiatan : Laboratotium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

2) Jenis kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
  

b. Kegiatan SPU Sosial-Budaya dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas Tuna 

Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/Rumah Singgah/Penampungan/ Panti 

Perawatan/Rehabilitasi/Rumah Sosial 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1  poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

c. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/ Langgar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

d. Kegiatan : SPU Pemerintahan 

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintahan (pusat, provinsi, kota) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan  3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter  : 1 lantai 

 

2) Jenis Kegiatan  : Balai Lelang 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter  : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter  : 1 lantai 
 

3) Jenis Kegiatan  : Lembaga Pemasyarakatan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 
a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 
1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahanannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Dikembangkan sebagai penunjang zona perkantoran 

b) Dibatasi hanya berupa taman pasif 
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b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

c. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 
Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 80% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

- Luas lahan < 200 m2 : 90% 

- Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 
▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Berada pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

 
b. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah 

 

− Untuk bangunan sistem blok  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 

 



225- 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, toko peralatan, toko kelontong, toko 

makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dan sejenisnya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 
bangunan. 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 
➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; 

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 
Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan  :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
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3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 

 
c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 
kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata,  balai lelang, kantor distributor, kantor 

pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk bangunan sistem tunggal dan deret 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter :  

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk sistem tunggal  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter   

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai untuk bangunan sistem tunggal  

- 1 lantai untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; 

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

▪ Jumlah Lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 
▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor)  

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan  : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 5 poin 

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 
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e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 
sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 
Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon 

kecantikan, klinik kecantikan  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis kegiatan : Laboratorium Kesehatan (komersial)  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

3) Jenis kegiatan : Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi (PBF)  

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter  
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop (Bengkel 

kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan Minuman dengan jenis kegiatan antara 

lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : 

a) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  
1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan 

jenis kegiatan Rumah Potong Hewan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
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k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 
Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

l. Kegiatan : Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 
lain Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan 

Kendaraan, dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  
▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 
m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16  meter : 3 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan  6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16  meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 
b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 
Villa/ Bungalow/ Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 
  

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau   

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

o. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 
Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan :  

a) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri. 
 

r. Kegiatan  : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :   
▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  
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▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan  :   

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 
pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 

Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, 

kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel 

agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan 

Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 
u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/pusat jajanan/ Food Court/ Pujasera dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola;  

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

v. Kegiatan Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola;  

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
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c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

w. Kegiatan Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) sebagai penunjang lingkungan; 

b) berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 
b) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/ Pasar Grosir/ Tempat Perkulakan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kota; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 
 

aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa. 
 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 

lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, hotel, 

fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Pendidikan  

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain  : 
kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) 

atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah. 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah;  
▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah. 
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah.  

 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 
terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter  
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; 
▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 
Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

▪ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

b. Kegiatan SPU Transportasi  

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 
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▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah. 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park & Ride 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

c. Kegiatan SPU Kesehatan  

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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d. Kegiatan : SPU Olahraga  

1) Jenis Kegiatan  : Stadion 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

c) Batasan :  

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga  

− Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, 

dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
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− Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan 

Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan 

sejenisnya) 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 30 %  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Bersifat penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 
e. Kegiatan  SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50 % 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60 % 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada KT-1  yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 
▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama Haji, 

Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

7) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada  KT-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

f. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) Komunal 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Syarat : 

a) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
b) Sebagai penunjang kawasan 

c) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

b. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas 

Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, Water Intake, Waduk/Bozem 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : 
a) sebagai penunjang perkantoran 

b) Sesuai dengan kajian kebutuhan instansi terkait 
 

D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 
1. Semua kelompok kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau kecuali kegiatan Taman 

Lingkungan, Taman Kota (Tematik), dan Lapangan Terbuka 

2. Semua kelompok kegiatan perumahan kecuali kegiatan rumah tinggal dan rusun 

umum/rusun khusus/rusun negara. 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU), yaitu kegiatan SPU 
Transportasi dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas  

4. Semua kelompok kegiatan industri 

5. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus, kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Fasilitas 

pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, waduk/bozem, dan jenis 

kegiatan pos pemadam kebakaran 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan fasilitas AMC dan 

lingkungan sekitar. 
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2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 
anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 
 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  
a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 

sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 
1. Pembangunan kegiatan KT-1 pada kawasan cagar budaya pada UP IV 

Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP VI Tunjungan dan UP VII Wonokromo 

harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar 

budaya yang berlaku di daerah. 

2. Bangunan KT-1 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 
eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 

intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 

harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan KT-1 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di UP 

IV Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP VI Tunjungan dan UP VII Wonokromo 
untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya. 
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II.4 Arahan Zonasi Pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

II.4.1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan (SPU-1) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Pendidikan  

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 
(TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter    

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  
 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
 

10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6  meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
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b. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan : Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan : Lapangan Terbuka 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah Tunggal/ 
Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 
➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 
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➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai  : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 
▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 
▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 
mendapatkan persetujuan warga sekitar 

 

b. Kegiatan Rumah Kos  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, Mess Karyawan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama pada SPU-1 dan mendapat 

persetujuan dari pihak pengelola; atau  

b) Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 
katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, 

Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), 

dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain  Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

f. Kegiatan : Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain  Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
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▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan 
 

g. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain  

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas 

penunjangnya                                                                   

- Untuk bangunan sistem tunggal 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% (bangunan maksimal 8 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

- Untuk bangunan sistem blok 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (bangunan minimal 9 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

3. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko 
1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 
Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

b. Kegiatan : Toko swalayan 

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan  :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 
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3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 

 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 
pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya 

- Untuk Bangunan Sistem  Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

- Untuk Bangunan Sistem Blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c)  Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal   

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 
✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain  

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain  

Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

1) Jenis Kegiatan Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon 

Kecantikan, Klinik Kecantikan 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 



-270- 

c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

3) Jenis Kegiatan : Distributor Alat Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 

(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 
i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  
1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
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k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain  

Gedung Parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 20 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

• Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola; atau   

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain  

Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, 

dan Sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 
pengelola; atau   

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya  

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau   
▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau   

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
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harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

o. Kegiatan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 
jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan :  
a) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  
b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
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3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

 

r. Kegiatan  : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis Kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor)  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 

jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 

saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 
kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola; 
b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

v. Kegiatan : Sentra PKL  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola; 
b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) sebagai penunjang lingkungan; 
b) berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa atau industri. 

 

aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  
a) Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa. 

 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 
antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, 

hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa. 
 

4. Kelompok Kegiatan : Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan  : Terminal 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
b. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
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▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  
▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 
▪ Berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
  

c. Kegiatan SPU Olahraga  

1) Jenis Kegiatan  : Stadion 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

c) Batasan :  

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga  

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Bersifat penunjang bagi kegiatan utama 
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- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 
Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 

Squash, dan sejenisnya) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
3) Batasan : Bersifat penunjang bagi kegiatan utama 

 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

d. Kegiatan SPU Sosial Budaya  

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan Umum 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 
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▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-1  yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 
Sosial 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah; 
▪ Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 

 

8) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

▪ Berlaku pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah 

 

f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-1 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas 
1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Syarat : 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 
▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
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D. Pemanfaatan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan Taman Kota 

(Tematik) dan Lapangan Terbuka 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 

dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas dan kegiatan 
SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Semua Kelompok Kegiatan Industri. 

4. Semua Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 

Rumah Kompos, jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan 

dan fasilitas pendukungnya. 

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan 

pendidikan. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 
mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari  :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 
sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 
penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 
1. Pembangunan kegiatan pendidikan pada kawasan cagar budaya harus 

memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya 

yang berlaku di daerah. 

2. Bangunan pendidikan yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan 

bangunan eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 

intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 
harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-1 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP IV Dharmahusada, UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya 
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II.4.2 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi (SPU-2) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan : Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park and Ride 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

4) Jenis Kegiatan : Dry Port/Terminal Peti Kemas/Depo Peti Kemas 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

5) Jenis Kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan  : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan  :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
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▪ KDH minimal yang diizinkan  : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

b. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan  : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
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2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 
a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 
▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 
▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 
▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  
b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  
a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-2 dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 
perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 
minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan: 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 3 lantai 

4) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  :  1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan  :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada, pada 

koridor perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 

 
3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 
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wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 
kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

− Untuk Bangunan Sistem Blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 
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▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor)  

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan  : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 
✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  
✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 

Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon 

kecantikan, klinik kecantikan  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
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2) Jenis kegiatan : Laboratorium Kesehatan (komersial)  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

3) Jenis kegiatan : Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi 

(PBF)  

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 
(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan 

dan/atau minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 
j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 
dari pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan 

Kendaraan, dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 

dari pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/ Bungalow/ Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau  

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau   
▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

o. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) 
dengan jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat 

Pelelangan Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
3) Batasan :  

a) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, 

Klub Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola  

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri. 
 

r. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan :   

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :   
▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 



-306- 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, 
apotek, dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 

jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 

saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 

kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 
Makanan/Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  
b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

v. Kegiatan : Sentra PKL  

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) sebagai penunjang lingkungan; 

b) berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 
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c) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

 

aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, 

Tempat Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 

antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, 

apartemen, hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
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4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1. Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-
kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

2. Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 
sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3. Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

 

 



-311- 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4. Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

5. Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 
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▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

6. Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7. Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 
Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

8. Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan :  

▪ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

9. Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan :  

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; 
▪ Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

10. Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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b. Kegiatan : SPU Kesehatan  

1. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3. Jenis kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ Berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 
koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Jenis kegiatan : Puskesmas 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

c. Kegiatan SPU Olahraga  

1) Jenis Kegiatan : Stadion 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
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▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga 

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 

Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 
Squash, dan sejenisnya) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  
a) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

d. Kegiatan SPU Sosial-Budaya  
1. Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

2. Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3. Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
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▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
4. Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 
▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah;  
▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah ; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

5. Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

6. Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

7. Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 

Sosial 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah; 

▪ Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 

 

8. Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng 
a) Intensitas : 

• KDB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

• KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

• KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

• KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

• GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

• Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

• Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

• Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; atau 

• Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 
Polisi 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-2 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Syarat : 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 
▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 

D. Pemanfaatan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan Taman Kota 
(Tematik) dan kegiatan Lapangan Terbuka. 

2. Semua Kelompok Kegiatan Perumahan kecuali kegiatan rumah tinggal, kegiatan 

rumah kos, kegiatan kos-kosan/asrama, kegiatan rumah usaha, kegiatan home 

industri, dan kegiatan Rumah Susun (Rusun). 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU 

Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 
4. Semua Kelompok Kegiatan Industri. 

5. Semua Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 

Rumah Kompos, jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 
4. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

5. Tersedianya jaringan drainase yang baik dan tersedianya sistem persampahan. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk menyesuaikan dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 

imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 

prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 

1. Pembangunan kegiatan SPU transportasi pada kawasan cagar budaya harus 

memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya 
yang berlaku di daerah. 
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2. Bangunan SPU-2 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 
intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 

harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-2  yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo untuk tampilan dan bentuk bangunan 

harus sesuai dengan ketentuan pelestarian bangunan/kawasan cagar budaya. 

 
 

 

II.4.3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan (SPU-3) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan  : SPU Kesehatan 
1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus (Rumah Sakit Bersalin/Rumah 

Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah Lantai lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

b. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola / Langgar  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 10 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan : Lapangan Terbuka 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan  : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan  

a. Kegiatan Rumah tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat 

Asing 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 
➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
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3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-3 dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 
kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan:  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 
hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 
dikembangkan sesuai kebutuhan 

 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  
a) Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan 
 

g. Kegiatan : Apartemen / kondominium dengan jenis kegiatan antara lain  

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas 

penunjangnya                                                                   

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

- Untuk bangunan sistem blok 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan : Toko  

1) Jenis kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
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✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

2) Jenis kegiatan : Dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan 
sejenisnya 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  

1) Jenis kegiatan : Toko Swalayan (minimarket)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 
▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada, pada 

koridor perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket)  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 

 

3) Jenis kegiatan : Toko Swalayan (Department Store)  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

4) Jenis kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 
ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
dan pameran, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

- Untuk Bangunan sistem Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

- Untuk Bangunan Sistem Blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
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✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk Bangunan sistem Tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah 

tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  
✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
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c) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 
Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon 

kecantikan, klinik kecantikan  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (komersial)  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

3) Jenis Kegiatan : Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi 

(PBF)  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  
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▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 
(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya)  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha makanan dan minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  
1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Walet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 
Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 
b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
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harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain Pool Taxi, Pool Bus/Truk,  Jasa Transportasi Wisata, Persewaan 

Kendaraan, dan Sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/ Kondotel, dan sejenisnya  

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

o. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 
jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan :  
a) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
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harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 
belas) meter;  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

r. Kegiatan : Tempat wisata dan fasilitas penunjangnya  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor)  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan 
▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
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yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (outdoor) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan 
▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 

jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 
Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 

saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 

kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

u. Kegiatan Sentra makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola;  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

v. Kegiatan : Sentra PKL 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang lingkungan; 

b) Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 
Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 
b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

 
aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 
shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
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cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 

antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, 
hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 
4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain : 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-
kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 
(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 
Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga pendidikan non gelar 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  
▪ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  
▪ Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; 

▪ Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

b. Kegiatan SPU Transportasi  

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ sebagai penunjang kawasan 

▪ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun  
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

c. Kegiatan SPU Olahraga  

1) Jenis Kegiatan : Stadion 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga 

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
3) Batasan :  

a) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 

Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 

Squash, dan sejenisnya) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

d. Kegiatan SPU Sosial-Budaya :  

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 
Sosial 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

▪ Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 
 

8) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 
dan pembakaran) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 
Pura, Vihara, Klenteng 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  
b) Berlaku pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah 
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f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 
Polisi 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-3 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan : Merupakan penunjang kegiatan utama  
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2) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
3) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Merupakan penunjang kegiatan utama  
 

4) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan antara lain Fasilitas 
Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, waduk/bozem 

1) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 

▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 
 
 

 



-356- 

D. Pemanfaatan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 
perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau kecuali Taman Kota (Tematik) dan 

Lapangan Terbuka 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 

dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas dan kegiatan 

SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Semua kelompok kegiatan Industri 
4. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 

Rumah Kompos, jenis kegiatan depo/incinerator, jenis kegiatan fasilitas pengendali 

banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, waduk/bozem, dan jenis kegiatan Pos 

Pemadam Kebakaran. 

 
E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan 

perumahan. 

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 
anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan dengan kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  
a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 

imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 

prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 
1. Pembangunan kegiatan SPU-3 pada kawasan cagar budaya harus memperhatikan 

jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di 

daerah. 

2. Bangunan SPU-3 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 

intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 
harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-3 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo, UP IV Dharmahusada 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya. 

 
 
  



-357- 

II.4.4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga (SPU-4) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Olahraga 
1) Jenis Kegiatan : Stadion 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20 % 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga  

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 
bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 

Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 
Olahraga Luar Ruangan/Outdoor, Lapangan Squash, dan sejenisnya) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar 

bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

b. Kegiatan SPU Peribadatan berupa jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B.  Pemanfataan secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan : Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat, ruang terbuka hijau 
a. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter: 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 
▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  
▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 
▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 
pengelola; atau 

b) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-4 dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 
perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet, jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 
minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan 
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g. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas 
penunjangnya 

- Untuk bangunan sistem tunggal  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% (bangunan maksimal 8 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  
▪ Untuk lebar jalan 10 - < 16 meter : 35 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

- Untuk bangunan sistem blok 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% (bangunan minimal 9 lantai) 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
3) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

3. Kelompok Kegiatan : Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan  : Toko  

1) Jenis kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 
➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

  

2) Jenis kegiatan : Dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan 

sejenisnya 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  

1) Jenis Kegiatan : Toko swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada, pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 

 
3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 
 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 
ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 
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wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 
kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan 

kantor stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk Bangunan Tunggal dan Deret 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

− Untuk Bangunan Sistem Blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 



-366- 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah 

tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 

 

− Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

✓  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
d) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa. 

 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 

Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau  

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan  
1) jenis kegiatan Tempat Spa, Panti Pijat, Refleksi, salon kecantikan, 

klinik kecantikan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa. 
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2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

3) Jenis Kegiatan : Distributor Alat Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 

(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 
kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 
minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 
(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 
Gedung Parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 20 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan  Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan 

Kendaraan, Dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
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diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

m. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/ Bungalow/ Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 

dari pihak pengelola; atau 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 

dari pihak pengelola; atau 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

n. Kegiatan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 
Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 
 



-372- 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan  :  

a) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

o. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 
Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan  

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

p. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  
1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa atau industri. 

q. Kegiatan  : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :   

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan  :   
▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

r. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  

toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

− Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 

jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 

saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 
kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

s. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

t. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/ Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

u. Kegiatan : Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  
b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
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harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

v. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang lingkungan; 

b) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

y. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa atau industri 

 

z. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 
dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

aa. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

bb. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 

antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, 
hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 
1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain  : 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah;  

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 
sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah;  
▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah;  

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga pendidikan non gelar 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

▪ Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 
▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

9) Jenis Kegiatan  : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

▪ Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; 
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▪ Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya; 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

10)  Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6  meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan : Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

b. Kegiatan SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan  : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun  

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  
▪ Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
c. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan  : Rumah Sakit Umum  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah Lantai Basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 
Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ Berlaku pada SPU-4  yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

▪ berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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5) Jenis Kegiatan : Puskesmas 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ sebagai penunjang kawasan 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

d. Kegiatan SPU Sosial-Budaya :  

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  
▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan dan/atau dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
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✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan 
▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 

Sosial 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Berlaku pada SPU-4  yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
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▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

▪ Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 

 

8) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Berlaku pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
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f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sesuai kebutuhan daerah; 

▪ Pada SPU-4 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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2) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 

 

C. Pemanfataan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan  Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang kawasan 

▪ Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 

▪ Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 
D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan Taman Kota 

(Tematik) dan Lapangan Terbuka. 
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2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 

dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas dan kegiatan 

SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Semua kelompok kegiatan industri. 
4. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 

dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 

Rumah Kompos, jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 
5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 

imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 

prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 
tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 
Ketentuan Khusus  : 

1. Pembangunan kegiatan SPU-4 pada kawasan cagar budaya harus memperhatikan 

jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di 

daerah. 

2. Bangunan SPU-4 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 
intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 

harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-4 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo, UP IV Dharmahusada 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 
bangunan/kawasan cagar budaya. 
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II.4 Arahan Zonasi Pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

II.4.5 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya (SPU-5) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 
1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga  

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, 

dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan 

Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan 

sejenisnya) 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan : SPU Sosial-Budaya 
1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

  

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
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 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
 

3) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

4) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan Umum 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

5) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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6) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
 

7) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo                         

/Panti Asuhan/Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan   
/Rehabilitasi/Rumah Sosial 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

8) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

c. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan  : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal berupa dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 
 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 KDB 60% : 1,8 poin 

 KDB 70% : 1,4 poin 

 KDB 80% : 1,6 poin 
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 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 KDB 70% : 10 meter 

 KDB 80% : 10 meter 

 KDB 90% : 10 meter 

 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 
c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan Rumah Kos  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-5 dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  
b) Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 
Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 
minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

- Untuk bangunan sistem blok  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan: 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 3 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko  
1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
c) Batasan :   

 Sebagai penunjang kegiatan utama; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  
1) Jenis Kegiatan : Toko swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada, pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 
Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 

kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
dan pameran, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata,  balai lelang, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

- Untuk Bangunan Tunggal dan Deret 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :   
 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

- Untuk Bangunan Sistem Blok 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan  :   
 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal  

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah 
tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

 Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  
  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : - 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

 Untuk lebar jalan6 s/d < 10 meter : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
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f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain  

Restoran, Rumah Makan, Warung, Depot, Cafe, dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :   

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa. 
 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 
1) Jenis Kegiatan : Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon 

Kecantikan, Klinik Kecantikan 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Distributor Alat Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

  Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 
(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 
antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 
2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 
 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 
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yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 

dari pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain  pool taxi, pool bus/truk, jasa transportasi wisata, persewaan 

kendaraan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

m. Kegiatan tempat usaha olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

 Untuk lebar jalan ≤ 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 



-406- 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya  

 Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 
 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa 
 

 Untuk bangunan sistem blok  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

 



-407- 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  
 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

o. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 
jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan  :  
a) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  
b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa atau industri. 

 

r. Kegiatan  : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :   
a) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 
2) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :   

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  
toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 
jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 
saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 

kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/ Pusat Jajanan/ Food Court/ Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  
b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
v. Kegiatan : Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang lingkungan; 

b) Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
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c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 
Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 
b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 
 
 

aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
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3) Batasan :  

a) Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 

antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, 

hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan 
sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain 

Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-
kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 sebagai penunjang kawasan; 

 berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 
sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kawasan; 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan atau bangunan milik Pemerintah  

 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
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 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kawasan; 
 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 
Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait 
 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  
 Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
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 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan :  

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; 

 Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 
berbahaya; 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 65%  
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
b. Kegiatan SPU Transportasi  

1) Jenis Kegiatan  : Terminal 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
2) Jenis Kegiatan : Stasiun  

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  
 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan  

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
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 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
3) Jenis kegiatan antara lain Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu 

dan Anak (BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama. 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

 Berlaku pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
 Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

 berada pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5) Jenis Kegiatan : Puskesmas 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan; 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

d. Kegiatan SPU Olahraga  

1) jenis kegiatan Stadion 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
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 Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 
 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
e. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 sebagai penunjang kegiatan utama; atau 
 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-5 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 
a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan  Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kegiatan utama 
 Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 

D. Pemanfaatan Tidak Diizinkan (X) 
1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan Taman Kota 

(Tematik) dan Lapangan Terbuka 

2. Semua kelompok kegiatan perumahan kecuali kegiatan Rumah Tinggal, Rumah 

Kos, Kos-Kosan/Asrama, Rumah Usaha, Home Industri, dan Rumah Susun 

(Rusun). 
3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 

dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas dan kegiatan 

SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 

4. Semua kelompok kegiatan industri 

5. Kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas dengan 

jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah 
Kompos, jenis kegiatan fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, Water 
Intake, Waduk/Bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih.  
3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 

anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 
dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 

 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 
peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 
imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 

prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 
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kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 

1. Pembangunan kegiatan SPU-5 pada kawasan cagar budaya harus memperhatikan 

jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di 
daerah. 

2. Bangunan SPU-5 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 

intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 

harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 
3. Pengembangan SPU-5 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo, UP IV Dharmahusada 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya 

4. Untuk SPU-5 dapat difungsikan sebagai kegiatan wisata budaya dengan 

memperhatikan kelestarian kawasan sekitar 
5. SPU-5  juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi 

bencana). 

 

 

II.4.6 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan (SPU-6) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  

a. Kegiatan : SPU Peribadatan 

1) Jenis Kegiatan : Mushola/ Langgar 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2) Jenis Kegiatan : Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 
penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

b. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/ Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 
Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 
 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 KDB 60% : 1,8 poin 

 KDB 70% : 1,4 poin 

 KDB 80% : 1,6 poin 

 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  
 Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 KDB 70% : 10 meter 

 KDB 80% : 10 meter 
 KDB 90% : 10 meter 

 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah Lantai Basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 
c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan Rumah Kos  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-6 dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau  
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b) Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 
apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 

perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 
dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan: 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 3 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan  : Toko  
1) Jenis kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan :  
 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan  
1) Jenis Kegiatan : Toko swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 
kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata,  balai lelang, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

- Untuk Bangunan Tunggal dan Deret 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :   
 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

- Untuk Bangunan Sistem Blok 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan  :   
 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah 
tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
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c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

 Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 
Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain  

Restoran, Rumah Makan, Warung, Depot, Cafe, dan Sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :   
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau  

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

g. Kegiatan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon 

Kecantikan, Klinik Kecantikan 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
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3) Jenis Kegiatan : Distributor Alat Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 
(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 

pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 
antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 

minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 
Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan : 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan  : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan 

dari pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain  pool taxi, pool bus/truk, jasa transportasi wisata, persewaan 

kendaraan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya  

 Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau  

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa 

 

 Untuk bangunan sistem blok  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola; atau  

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
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o. Kegiatan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 

jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 
1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan  :  

a) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 
Bioskop, dan sejenisnya 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan  

a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter;  

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  
1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 
2) Tata Bangunan  

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 



-438- 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

r. Kegiatan  : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :   

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis kegiatan  : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan  :   

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  
toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 
jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 
saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 

kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 
dan jasa 

 

t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola;  

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

v. Kegiatan : Sentra PKL 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter  
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 
pengelola;  

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang lingkungan; 

b) Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 
b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 
Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 
b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 
 

aa. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 
Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

bb. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 
lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, hotel, 

fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain : 
kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Merupakan penunjang zona perumahan di sekitarnya; 

 Pengembangan dapat menyatu dengan kegiatan peribadatan; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Merupakan penunjang zona perumahan di sekitarnya; 
 Pengembangan dapat menyatu dengan kegiatan peribadatan; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

 sebagai penunjang kawasan; 

 berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kawasan; 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah 

Tinggi, Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Pengembangan dapat menyatu dengan fungsi lain; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang kawasan; 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Berbadan hukum dan memiliki rekomendasi dari lembaga/instansi 

terkait 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

8) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

 Harus dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi terkait; 

 Sesuai kebutuhan daerah; 
 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

9) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan :  

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 

lembaga/instansi terkait; 

 Dalam kegiatan laboratorium penelitian tidak boleh ada kegiatan yang 

berbahaya; 

 Sesuai kebutuhan daerah; 
 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 

 

10) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

b. Kegiatan SPU Transportasi  

1. Jenis Kegiatan : Terminal 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan 
 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2. Jenis Kegiatan : Stasiun  

a) Intensitas :  
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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3. Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 70%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

4. Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kegiatan perkeretaapian; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

c. Kegiatan SPU Kesehatan  
1. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain Rumah Sakit 
Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan :  

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

3. Jenis kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama. 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

4. Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

 Pada rumija minimal 10 (sepuluh) meter; 



-449- 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Jenis kegiatan : Puskesmas 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
 sebagai penunjang kawasan 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

d. Kegiatan SPU Olahraga  

1) Jenis Kegiatan : Stadion 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

 Sesuai kebutuhan daerah; 
 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga 

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran 

Jasmani, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang maksimum diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, 
Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan 

Squash, dan sejenisnya) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 20% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan :  

a) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 
 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
e. Kegiatan : SPU Sosial-Budaya  

1. Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan dan/atau dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan daerah  
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2. Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan  

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 
3. Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

4. Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang bagi kegiatan utama; 

 Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 
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 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

5. Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

 Sebagai penunjang kawasan 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

6. Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 
Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

7. Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 

Sosial 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Berlaku pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah;  

 Untuk tempat rehabilitasi mendapatkan rekomendasi dari instansi 

terkait. 

 

8. Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 
dan pembakaran) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

f. Kegiatan SPU Pemerintahan  

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 

Polisi 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
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2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-6 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan  : Sesuai dengan kebutuhan daerah/ kawasan 

 

C. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  

a. Kegiatan Instalasi Utilitas  
1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 
 Sebagai penunjang kawasan 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

 Sebagai penunjang kegiatan utama 
 Sesuai dengan kajian kebutuhan dari instansi terkait 

 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan Taman Kota 

(Tematik) dan Lapangan Terbuka  
2. Kelompok Kegiatan Perumahan yaitu kegiatan Apartemen/Kondominium. 

3. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU Transportasi 
dengan jenis kegiatan Dry Port/terminal peti kemas/depo peti kemas dan kegiatan 

SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 

4. Semua kelompok kegiatan industri. 

5. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan instalasi utilitas 
dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis 

kegiatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, 
Rumah Kompos, jenis kegiatan fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, 
water intake, waduk/bozem dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 
 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 

3. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan 
anorganik). 

4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
pengolahan air limbah (sistem off-site). 

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 
 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 
peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 

imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 
prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 
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masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, 

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap 
pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 
1. Pembangunan kegiatan SPU-6 pada kawasan cagar budaya harus memperhatikan 

jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di 

daerah. 

2. Bangunan SPU-6 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 
intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 

harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-6 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP VI Tunjungan, UP V Tanjung Perak, UP VII Wonokromo, UP IV Dharmahusada 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya 
4. Untuk SPU-6 pada UP V Tanjung Perak dan UP IX Ahmad Yani dapat difungsikan 

sebagai kegiatan wisata budaya dan religi dengan memperhatikan kelestarian 

kawasan sekitar 

5. SPU-6 juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi 

bencana). 
 

 

II.4.7 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Lainnya (SPU-7) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan  Hutan Kota dengan jenis kegiatan antara lain Hutan Kota, Kebun 

Raya 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 10 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  : 5 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

b. Kegiatan : Hutan Mangrove 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 0,1 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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c. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : Taman Kota (tematik) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

e. Kegiatan  Taman Satwa dengan jenis kegiatan kebun binatang 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 40% dan merupakan bangunan 

penunjang  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 40 % 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

f. Kegiatan  : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

g. Kegiatan : Sawah 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  
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c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

h. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

i. Kegiatan  : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

j. Kegiatan  : Tambak 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

k. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas  : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 

a. Kegiatan  Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 

Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

- Untuk bangunan sistem tunggal  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

- Untuk bangunan sistem blok  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (kelompok bermain, 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, 

Childcare) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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2) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk Lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 
3) Jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

4) jenis kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

5) jenis kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, atau sederajat) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

 

6) jenis kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga pendidikan non gelar 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
 

7) Jenis Kegiatan : Pondok Pesantren 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

8) Jenis Kegiatan : Perpustakaan  

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Praktek Dokter Bersama 

a) Intensitas  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan  : 10 % 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yangdiizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah Lantai lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter 1 lantai 
 

c. Kegiatan : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Sanggar Budaya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
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 Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

d. Kegiatan : SPU Peribadatan 
1) Jenis Kegiatan : Mushola/Langgar 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2) Jenis Kegiatan : Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan ≤ 3 s/d < 10 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

 Untutk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1 lantai 
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e. Kegiatan : SPU Pemerintahan 

1) Jenis Kegiatan : Kantor Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor 
Polisi 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
 

2) Jenis Kegiatan : Balai Lelang 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

 
4. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan  : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 

Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

2) Jenis Kegiatan : Depo/ Incinerator  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 
 Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

4) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan : Bumi Perkemahan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20% dan merupakan bangunan 

penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,4 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 
a. Kegiatan  Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/ Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah 

Diplomat Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 80% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  
 Bangunan maksimal 2 lantai 

 Luas lahan < 200 m2 : 90% 

 Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 
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 Bangunan 3 lantai : 60% 
 Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

 Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

 Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 KDB 60% : 1,8 poin 

 KDB 70% : 1,4 poin 
 KDB 80% : 1,6 poin 

 KDB 90% : 1,8 poin 

 KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

 Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

 Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 KDB 60% :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

 KDB 70% : 10 meter 
 KDB 80% : 10 meter 

 KDB 90% : 10 meter 

 KDB 100% : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari pihak 

pengelola; atau 

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 
c) Untuk siteplan perumahan harus melakukan sosialisasi dan 

mendapatkan persetujuan warga sekitar 
 

b. Kegiatan Rumah Kos  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  
 Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 
Asrama Pelajar, dan Mess Karyawan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kegiatan pada SPU-7; 

b) Mendapat persetujuan dari pihak pengelola; atau  

c) Berlaku pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro 
perjalanan wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi 

Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran), dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 
milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan 

hewan, home industri sepatu, dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Berlaku pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya 

milik perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 

 



-468- 

 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko 
1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 
 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

 Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

 Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
b. Kegiatan : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
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 KTB maksimum yang diizinkan  :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
 



-470- 

 

 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

c. Kegiatan  Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 
kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi 

dan pameran, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata,  balai lelang, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

- Untuk Bangunan Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

- 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

- 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

- 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan :  

 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
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- Untuk Bangunan Sistem Blok  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Batasan :  

 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

 Untuk Bangunan Sistem Tunggal   
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

- 3 poin berlaku untuk rukan/kantor  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

 Untuk bangunan di dalam komplek ruko/rukan  
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 100%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

- 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 5 poin (3 poin berlaku bangunan kantor, sisanya rumah tinggal) 

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

- 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

- 2 poin berlaku untuk kantor  

  Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
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 KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter :  10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 
e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

f. Kegiatan : Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain 

Restoran, rumah makan, warung, depot, cafe, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola; atau 

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 
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g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon 

Kecantikan, Klinik Kecantikan 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

3) Jenis Kegiatan : Distributor Alat Kesehatan/Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 



-474- 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop 

(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha 

cuci mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop 

kerajinan, konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, 
pengolahan barang bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan 

antara lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau 
minuman, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

j. Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 
(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang 

Burung Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Potong Hewan 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah; 

 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum 

yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada 

koridor perdagangan dan jasa; atau 

 merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain  

Gedung Parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 20 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
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harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara 

lain  pool taxi, pool bus/truk, jasa transportasi wisata, persewaan 

kendaraan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain 

Lapangan Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu 

Tangkis, Tempat Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 
Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya  

 Untuk bangunan sistem tunggal  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 

 

 Untuk bangunan sistem blok  
a) Intensitas 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 
 

o. Kegiatan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 
jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), Pengasapan dan pengolahan ikan, pasar ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter :  1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan  :  
a) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, 

Bioskop dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥  16 meter  : 25 meter 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 16 (enam 

belas) meter; 

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa 

 

q. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa atau industri. 

 

r. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (indoor) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :   

 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya  (outdoor) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 20%  
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 KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan  :   
 Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

 Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 
s. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  
toko peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, 

dealer, showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya.  

 Untuk jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor 
jasa pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain 

Bank Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa 

saham, kantor swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 
kontraktor, travel agen, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa 

konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 
t. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikumenasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa 
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u. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/Pusat Jajanan/Food Court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 
pihak pengelola;  

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

v. Kegiatan : Sentra PKL 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter  
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama dan mendapat persetujuan dari 

pihak pengelola;  

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 
c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
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 Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang lingkungan; 

b) Berlaku pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

x. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 
b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

y. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

a) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan; 

b) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

c) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

z. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 
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c) KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang daerah; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; atau 

c) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 

perdagangan dan jasa atau industri 

 

aa. Kegiatan Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 
dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri seni 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 50 meter 
(mempertimbangkan rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan  : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang 

harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor 
perdagangan dan jasa; atau 

b) Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

 

bb. Kegiatan Pusat perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 
perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 
 

cc. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan 
antara lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, 

hotel, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 
b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

 Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : Pada SPU-7 yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik 

perorangan/badan dan bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berada pada koridor perdagangan 

dan jasa 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 

terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 Untuk pengajuan izin baru ketentuan minimal mengikuti jenjang 

pendidikan tertinggi dalam komplek tersebut 
 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 Harus berbadan hukum serta dilengkapi rekomendasi dari 
lembaga/instansi terkait 

 

b. Kegiatan : SPU Transportasi 
1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
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 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai  

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park & Ride 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

4) Jenis kegiatan : Dry Port/terminal peti kemas/Depo Peti Kemas 

a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

5) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 
a) Intensitas :  

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
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c. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 mete : 3 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
 Untuk pengajuan izin baru : 

 Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

 Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan  
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH  minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan  : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : 
 Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

 Tidak berbatasan langsung dengan fungsi perumahan  
 

3) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1,8 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
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 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

d. Kegiatan : SPU Olahraga 

1) Jenis Kegiatan  : Stadion 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 16 s/d < 40 meter  : 1 lantai 
c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Umum Olahraga 

- Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, 

dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

- Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan 

Futsal, Lapangan Bulu tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan 

sejenisnya) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

 KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
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e. Kelompok Kegiatan : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 
a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 KTB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club House/ Gedung 

Pertemuan umum 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 Untuk pengajuan izin baru : dikembangkan sebagai ruang sosial 
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4) Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic Center/Asrama 

Haji, Seminari, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
 Jumlah Lantai Basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

 Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : 
 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

daerah 
 

5) Jenis Kegiatan : Fasilitas Tuna Wisma, Panti Jompo/Panti Asuhan/ 

Rumah Singgah/Penampungan/Panti Perawatan/Rehabilitasi/Rumah 

Sosial 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 60% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

 Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 

 Untuk pengajuan izin baru : dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

daerah 
 

6) Jenis Kegiatan : Krematorium (jasa penitipan jenazah, persemayaman, 

dan pembakaran) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
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f. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Lembaga 

Pemasyarakatan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

a) Intensitas : 
 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 

 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

c) Syarat : 

 Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

 Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

2) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  
 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : 

  Dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 

  Mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

3) Jenis Kegiatan  : Instalasi Pengolakan Limbah Tinja (IPLT) 

a) Intensitas : 

 KDB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
 KLB maksimum yang diizinkan :  

 Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

 Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

 

 
 

 



-490- 

 

 

 KTB maksimum yang diizinkan : - 
 KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

 GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

 Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
 Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Syarat : dikembangkan sesuai kebutuhan daerah 
 

D. Pemanfaatan Tidak Diizinkan (X) 
1. Kelompok kegiatan Perumahan yaitu kegiatan apartemen/ kondominium. 

2. Semua kelompok kegiatan industri. 

3. Kelompok kegiatan peruntukan khusus yaitu kegiatan Militer dan Fasilitas 

Pertahanan Keamanan, kegiatan  Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya, 

kegiatan Instalasi Utilitas dengan jenis kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA)/Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) dan jenis kegiatan Gardu Induk. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk SPU-7 mengikuti jenis kegiatan SPU 
yang akan dibangun. 

 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap 

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  
a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, 

imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan 

prosedur perizinan, dan/atau penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang 

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak 

negatif bagi masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, 

pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian 

perizinan, kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi 

terhadap pembangunan daerah. 
3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

H. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 
1. Pembangunan kegiatan SPU-7 pada kawasan cagar budaya harus memperhatikan 

jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan cagar budaya yang berlaku di 

daerah. 

2. Bangunan SPU-7 yang ada di kawasan cagar budaya jika menggunakan bangunan 

eksisting yang bukan bangunan cagar budaya dapat tetap dipertahankan 

intensitasnya dan jika dikembangkan menjadi bangunan berlantai tinggi, maka 
harus mengikuti ketentuan bangunan tinggi sesuai dengan fungsinya. 

3. Pengembangan SPU-7 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di 

UP IV Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP VI Tunjungan, UP VII Wonokromo, 

untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan pelestarian 

bangunan/kawasan cagar budaya 
4. SPU-7 yang berada atau berdekatan dengan zona rawan banjir dapat digunakan 

sebagai kolam bozem/tempat penampungan sementara 

5. SPU-7 juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi 

bencana). 
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II.5 Arahan Zonasi Pada Zona Industri 

II.5.1 Sub Zona Aneka Industri (I-4) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop (bengkel 

kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop kerajinan, 
konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, pengolahan barang 

bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

b. Kegiatan  Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan  jenis 

kegiatan Rumah Potong Hewan 

1) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

 

2. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  

a. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/ Langgar 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 
▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10  : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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3. Kelompok Kegiatan Industri  

a. Kegiatan Industri dengan jenis kegiatan Industri (Aneka industri, Industri Mesin 
dan Logam dasar, Industri Kimia Dasar, Industri Perkapalan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

b. Kegiatan : Gudang 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, Taman 

RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Dibatasi hanya berupa taman pasif 

c) proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Dibatasi hanya berupa taman pasif 
c) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

c. Kegiatan  : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

a) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : sebagai penunjang zona industri  
 

d. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

3) Batasan : sebagai penunjang kegiatan perumahan pada zona industri 
 

e. Kegiatan : Tambak 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Dibatasi untuk kepentingan pengendali banjir dan yang mendukung upaya 

perlindungan.  

b) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada yaitu pada UP XI Tambak Oso Wilangon 

c) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

f. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 
3) Batasan : 

a) Dibatasi berupa kolam sebagai pendukung upaya pengendalian banjir dan  

upaya perlindungan 

b) Terbatas pada kegiatan yang sudah ada  

c) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

2. Kelompok Kegiatan : Perumahan 
a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat 

Asing 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 
✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 
▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB  60 - 90% : 10% 
▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 
▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama zona industri  

b) Dibatasi pada rumah tinggal yang sudah ada selama aman dari pengaruh 
lingkungan industri  

c) Untuk kegiatan rumah tinggal baru, diizinkan dengan mempertimbangkan 

kesesuaian pola ruang sekitarnya 

d) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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b. Kegiatan : Rumah Kos  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama  

b) Dibatasi pada rumah kos yang sudah ada selama aman dari pengaruh 

lingkungan industri 
c) Untuk kegiatan rumah kos baru, diizinkan dengan mempertimbangkan 

kesesuaian pola ruang sekitarnya 

d) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar, Mess Karyawan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama  

b) Dibatasi pada Kos-kosan, asrama atau mess karyawan yang sudah ada selama 
aman dari pengaruh lingkungan industri 

c) Untuk kegiatan Kos-kosan, asrama atau mess karyawan baru, diizinkan dengan 

mempertimbangkan kesesuaian pola ruang sekitarnya 

d) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 
d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/ bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor 
Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), dan 

sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama zona industri  
b) Dibatasi pada rumah usaha yang sudah ada selama aman dari pengaruh 

lingkungan industri  

c) Untuk kegiatan rumah usaha baru, diizinkan dengan mempertimbangkan 

kesesuaian pola ruang sekitarnya 

d) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, 

home industri sepatu, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

c) Dibatasi pada home industri yang sudah ada 
d) Untuk pengajuan baru, diizinkan dengan mempertimbangkan kesesuaian pola 

ruang sekitarnya 

 

f. Kegiatan Rumah Susun dengan jenis kegiatan antara lain Rumah Susun Umum, 

Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara  

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
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− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku. 
 

g. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 
Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

−  Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri  

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     

perundang-undangan yang berlaku. 
 

− Untuk bangunan sistem blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                

perundang–undangan yang berlaku. 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan : Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko Makanan, 

Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan :   
▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                

perundang-undangan yang berlaku. 
 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang, dan Sejenisnya 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

➢ Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

➢ Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
c) Batasan :   

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                   
perundang–undangan yang berlaku. 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

• Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

• Sebagai penunjang zona industri 

• Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain kantor jasa pengiriman 
ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain bank cabang pembantu, 

asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta pengacara, 

notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor 

agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran, kantor distributor, 
kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 
➢ 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

➢ 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

➢ 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

− Untuk Bangunan Sistem Blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
➢ 3 poin berlaku untuk rukan/kantor 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku. 
 

− Untuk bangunan dalam komplek Ruko/Rukan  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

➢ 5 poin (3 poin berlaku untuk kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

➢ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
➢ 2 poin berlaku untuk kantor  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                   

perundang-undangan yang berlaku. 
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     

perundang-undangan yang berlaku. 
 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

Rumah Makan, Warung, Depot, Cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  
perundang-undangan yang berlaku. 

 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

1) Jenis Kegiatan : Tempat spa, sauna, panti pijat, refleksi, salon kecantikan, 
klinik kecantikan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri  

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  
perundang-undangan yang berlaku. 

 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                      

perundang-undangan yang berlaku. 
 

3) Jenis Kegiatan : Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi (PBF) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku. 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara 
lain catering,  jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau minuman, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                 

perundang-undangan yang berlaku. 
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i. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan antara lain Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan 

(antara lain : Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung 

Wallet, Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 
a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang zona industri  

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

j. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 4,2 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan  

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     
perundang-undangan yang berlaku. 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 
Pool taxi, pool bus/truk, jasa transportasi wisata, persewaan kendaraan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 4,2 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

• Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 35 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter  : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                       

perundang-undangan yang berlaku. 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

• Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

• Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 
b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku. 
 

m. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/ Kondotel, dan sejenisnya  

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku. 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan  
▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku. 
 

n. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, Bioskop, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Berada pada koridor perdagangan dan jasa 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

o. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

- Jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain  : fotokopi,  toko 

peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dealer, 

showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya. 

- Jenis kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain  : Kantor jasa 
pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 

Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer , bursa saham, kantor 

swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel agen, 

kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor 

Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 
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b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                           

perundang-undangan yang berlaku. 
 

p. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  
perundang-undangan yang berlaku. 

 

q. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/ Pusat Jajanan/Food court/ Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                        

perundang-undangan yang berlaku. 
 

r. Kegiatan : Sentra PKL  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     
perundang-undangan yang berlaku. 
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s. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    
perundang-undangan yang berlaku. 

 

t. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16  meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku. 
 

u. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri  

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     

perundang-undangan yang berlaku. 
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v. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar Induk/ 

Pasar Grosir/Tempat Perkulakan  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     

perundang-undangan yang berlaku. 
 

w. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 

Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang zona industri  

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                         

perundang-undangan yang berlaku. 
 

x. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan :  

a) Sebagai penunjang kawasan sekitar  

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                         

perundang-undangan yang berlaku. 
 

y. Kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use) dengan jenis kegiatan antara 

lain Mall, shopping center, lifestyle mall, perkantoran, apartemen, hotel, 

fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum pendidikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin (setara retail) 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 250 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 40 meter : 200 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kawasan sekitar  

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                         

perundang-undangan yang berlaku. 
 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain  : kelompok 

bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), 

Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), Daycare, 
Childcare. 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diiiznkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                       

perundang-undangan yang berlaku. 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai Basemen maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                          

perundang-undangan yang berlaku. 
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3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan 
▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) meter 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Dikembangkan sesuai dengan jangkauan pelayanan 
▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) meter 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku. 
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, dan lainnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    
perundang-undangan yang berlaku. 

 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 

beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 

▪ Ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi dalam komplek 
tersebut 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku. 
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 

Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang perumahan di zona industri 
▪ Berada di rencana jalan minimal 10 (sepuluh) meter 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                         

perundang-undangan yang berlaku. 
 

8) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai Basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan  : Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

b. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum : 50%  

▪ KLB maksimum : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

• KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai  

c) Batasan : sebagai penunjang zona industri 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : sebagai penunjang zona industri 
 

4) Jenis Kegiatan : Dry Port/Terminal Peti Kemas/Depo Peti Kemas 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : sebagai penunjang bagi kegiatan utama 
 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 
▪ Tidak mengganggu lingkungan dan tidak berbatasan langsung dengan fungsi 

perumahan 

▪ Dilengkapi kajian / rekomendasi khusus dari instansi terkait 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                          

perundang-undangan yang berlaku 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa, dan sejenisnya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 
▪ Tidak mengganggu lingkungan dan tidak berbatasan langsung dengan fungsi 

perumahan  

▪ Dilengkapi kajian / rekomendasi khusus dari instansi terkait  

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku 
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3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Minimal berada pada jalan lokal 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                   

perundang-undangan yang berlaku 
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                     

perundang-undangan yang berlaku 
 

d. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga 

− Untuk Gedung Olahraga (gelanggang renang, pusat kebugaran jasmani, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku 
 

− Untuk Lapangan Olahraga (lapangan tenis, lapangan basket, lapangan futsal, 

lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan squash, dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

 

e. Kegiatan : SPU Sosial-Budaya 
1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 
 

2) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club house/Gedung Pertemuan 

umum 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :   

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku 
 

3) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 
✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan :   

▪ Sebagai penunjang zona industri 

▪ Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                    

perundang-undangan yang berlaku 
 

f. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, Pura, 

Vihara, Klenteng 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 
▪ Untuk lebar jalan  > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang zona industri 

b) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan yang berlaku 
 

g. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan Kantor Pemerintah (Pusat, 

Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter  : 5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan  3 s/d < 16 meter : 15 meter 
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c) Jumlah lantai Basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter  : 3 lantai 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter  : 1 lantai 

3) Batasan : merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus   

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 

Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan :  

▪ sebagai penunjang bagi kegiatan utama; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ sebagai penunjang bagi kegiatan utama; atau 

▪ merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, Rumah Pompa, Reservoir, water 

intake, waduk/bozem 

a) Intensitas 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : sebagai penunjang bagi kegiatan utama 
 

4) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : sebagai penunjang bagi kegiatan utama 
 

5) Jenis Kegiatan : Gardu Induk 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan : sebagai penunjang bagi kegiatan utama 

 

C. Pemanfataan Bersyarat Tertentu (B)  

1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Gas) dan fasilitas penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Syarat :  

a) Sebagai penunjang kegiatan di zona industri 
b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 20 (dua puluh) 

meter 

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

e) Proporsi penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan                   
perundang-undangan yang berlaku 

 

2. Kelompok Kegiatan Industri 

a. Kegiatan Industri dengan jenis kegiatan antara lain SPPBE (Stasiun 

Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Pengisian Oksigen 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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3) Syarat : 

a) Memerlukan kajian khusus sesuai dengan syarat dari instansi terkait 
b) Tidak memiliki dampak lingkungan yang besar dan beresiko kebakaran 

c) Tidak berbatasan langsung dengan industri yang polutan 
 

3. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan  : Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥30 meter : 6 poin 
▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 60 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Syarat :  

a) sebagai penunjang zona industri; 

b) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

b. Kegiatan : Instalasi Utilitas  

1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : -  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

c) Syarat : 

▪ Sebagai penunjang zona industri; 

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Syarat : 

▪ Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin 
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▪ Untuk pengajuan izin baru : 

✓ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 
✓ sebagai penunjang zona industri 

✓ mendapatkan rekomendasi dari lembaga/instansi terkait 
 

D. Pemanfataan yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 
setempat, dan Ruang Terbuka Hijau berupa kegiatan hutan kota, hutan mangrove, 

taman satwa, bumi perkemahan, sawah, dan urban farming. 
2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yaitu kegiatan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dan kegiatan Tempat Wisata dan Fasilitas 

Penunjangnya. 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu kegiatan SPU pendidikan 
berupa jenis kegiatan pondok pesantren, laboratorium penelitian, kegiatan SPU 

Transportasi berupa jenis kegiatan fasilitas perkeretaapian, kegiatan SPU Kesehatan 

dengan jenis kegiatan rumah sakit hewan, kegiatan SPU Olahraga berupa jenis kegiatan 

Stadion, Gedung Pusat Olahraga (Sport centre), kegiatan SPU Sosial-Budaya berupa jenis 

kegiatan museum, sanggar budaya, pusat kegiatan keagamaan (islamic center/asrama 

haji, seminari, dan sejenisnya), Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan/ rumah 
singgah/ penampungan/panti perawatan/rehabilitasi/rumah sosial, dan Krematorium 

(jasa penitipan jenazah, persemayaman, dan pembakaran), dan kegiatan SPU 

Pemerintahan berupa jenis kegiatan balai lelang dan lembaga pemasyarakatan. 

4. Kelompok kegiatan peruntukan khusus yaitu kegiatan militer dan fasilitas pertahanan 

keamanan dan kegiatan instalasi utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan 

Limbah Tinja (IPLT) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lokasi Pembuangan Akhir 
(LPA). 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Disediakan Ruang Terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 

4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan 

sipil. 

5. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik). 
6. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

7. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

8. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan 

dengan kegiatan masing-masing. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  
2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun 

saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau 

penghargaan. 
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 

infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi 

kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 

 

G. Materi Pilihan 
Ketentuan Khusus : 

1. Pada zona industri yang berada pada rawan bencana banjir dan kebakaran                 

di UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP VIII Dukuh Pakis, UP IX Ahmad Yani, UP X 

Wiyung dan UP XI Tambak Oso Wilangun harus dilengkapi dengan prasarana 

pemadam kebakaran, saluran drainase yang tersistem, akses yang memadai dan 

resapan air 
2. Pembangunan kegiatan industri harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku  
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II.6. Arahan Zonasi Pada Zona Peruntukan Khusus (KH) 

II.6.1 Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) 
A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan  : SPU Peribadatan berupa jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

1) Kegiatan : Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan dengan jenis kegiatan 

Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan Serta Penunjangnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
 

2) Kegiatan Instalasi Utilitas  

a. Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan  : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

b. Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 
Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 
b) Dibatasi hanya berupa taman pasif 

 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan 

b) Mendapatkan rekomendasi dari pengelola kawasan 
 

c. Kegiatan : Lapangan Terbuka 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer; dan 
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b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

d. Kegiatan : Sawah 

1) Intensitas :  
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjan 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

e. Kegiatan : Urban Farming 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 20 % dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  0,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan  : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

f. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan perumahan pada kawasan militer; dan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

g. Kegiatan : Tambak 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
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3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

h. Kegiatan : Kolam Pancing, Kolam Ikan 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer. 
 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 

a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

Tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat 
Asing 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 
➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 
➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  

✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan 

a) Sebagai penunjang kawasan militer; atau 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada lahan 

aset milik Pemerintah Daerah. 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

d) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali 
pada lahan aset milik Pemerintah Daerah. 

 

c. Kegiatan Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 

Asrama Pelajar dan Mess Karyawan 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : sebagai penunjang kegiatan pada KH-1. 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 

apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 
katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, 

Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), 

dan sejenisnya  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
d) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali 

pada lahan aset milik Pemerintah Daerah. 
 

e. Kegiatan Home Industri dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 

makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, 

home industri sepatu, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

d) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola militer, kecuali pada lahan 
aset milik Pemerintah Daerah. 

 

f. Kegiatan Rumah Susun (Rusun) dengan jenis kegiatan antara lain Rusun 
Umum/Rusun Khusus/Rusun Negara 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :   

▪ sebagai penunjang kawasan militer; atau 

▪ mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 
lahan aset milik Pemerintah Daerah. 

 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ sebagai penunjang kawasan militer; atau 
▪ mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah. 
 

g. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 

Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

−  Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan 
 

− Untuk bangunan sistem blok 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan 
 

3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko  

1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, Toko Peralatan, Toko Kelontong, Toko 

Makanan, Studio Foto, Galeri, Toko Fashion, Apotek, dan sejenisnya 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter  :  1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  

− Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai  

− Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai  

c) Batasan  :  
▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
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2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan 

Sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

− Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

− Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
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c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter 
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer , bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, 
kantor jasa konsultan pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, 

kantor jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan 

pameran, kantor distributor, kantor pemasaran barang eksport dan kantor 

stasiun transmisi TV/radio, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), 

dan sejenisnya. 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

➢ 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

➢ 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

➢ 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

− Untuk Bangunan Sistem Blok  
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
➢ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal) 

➢ 3 poin berlaku untuk rukan/kantor) 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan  

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
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▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 10 (sepuluh) meter 
 

− Untuk bangunan dalam komplek Ruko/Rukan  

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

➢ 5 poin (3 poin berlaku untuk kantor, sisanya rumah tinggal) 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

➢ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
➢ 2 poin berlaku untuk kantor  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 10 meter 
 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 
Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
  

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 

Rumah Makan, Warung, Depot, Café, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Spa, Sauna, Panti Pijat, Refleksi, Salon 

Kecantikan, Klinik Kecantikan 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓  Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓  Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer  

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 
minimal 10 (sepuluh) meter. 
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h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan Workshop (Bengkel 

kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 
mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop kerajinan, 

konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, pengolahan barang 

bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh)  meter. 

 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara 

lain catering, jasa boga, tempat usaha/produksi makanan dan/atau minuman, 

dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

j. Kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : 

Klinik Hewan/ Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Walet, 

Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter. 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 

Pool Taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, 

dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter. 
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m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 

Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 
Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter 
 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ 

Villa/Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
▪ Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 10 (sepuluh) 

meter 
 

− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 
rumija minimal 10 (sepuluh)  meter 

 

o. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, Bioskop, 
dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

b) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 12 (dua belas) meter 
 

p. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 

2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 16 (enam belas) meter 
 

q. Kegiatan : Komplek Ruko/Komplek Rukan 

- Jenis Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  toko peralatan, toko 

makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dealer, showroom, 

penjualan suku cadang, dan sejenisnya. 

- Jenis Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa pengiriman 

ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang 

Pembantu, asuransi, leasing, money changer, bursa saham, kantor swasta 

pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel agen, kantor 
Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa 

Pramuwisata, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 
b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan 

rumija minimal 12 (dua belas) meter 
 

r. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 12 (dua belas) meter 
 

s. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 
Makanan/Pusat Jajanan/Food court/Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada lahan 

aset milik Pemerintah Daerah 

c) Minimal berada pada jalan lokal 
 

t. Kegiatan :  Sentra PKL 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada lahan 

aset milik Pemerintah Daerah 
c) Minimal berada pada jalan lokal 

 

u. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

v. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan)  
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan  ≥ 10 meter : 1,8 poin 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1 lantai 

3) Batasan :  
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan lokal 
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan lokal 
 

x. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

b) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 
 

y. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 
Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya  

1) Intensitas  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
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d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
3) Batasan 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas)  meter 
 

z. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mall dengan jenis kegiatan antara lain Mall, 

shopping center, lifestyle mall, dan sejenisnya 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% berlaku untuk sistem blok 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10 % 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 
3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 
a. Kegiatan : SPU Pendidikan 

1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain : 

kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran 

(TPQ), Daycare, Childcare 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter :  10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :  
▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk Lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan  :  

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  
▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) 

meter 
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sederajat 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) 
meter 
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5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, dan lainnya) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) 
meter 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan 
terdapat beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi dalam 

komplek tersebut 
 

7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan 

Kerja/Lembaga Pendidikan Non Gelar 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) 

meter 
 

8) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) 

meter 
 

9) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

b. Kegiatan : SPU Transportasi  

1) Jenis Kegiatan : Terminal 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 25 meter 



-545- 

  

▪ Jumlah lantai Basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 
c) Batasan:  

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer; atau 
▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 

 

3) Jenis kegiatan : Gedung Parkir/Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit 

Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Jiwa,dan sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan  : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 

▪ Minimal berada pada jalan lokal 
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  
a) Intensitas  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai Basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 
1) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin  
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan : 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

d. Kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga  

− Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, 

dan sejenisnya) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

− Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan 

Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash,  dan 

sejenisnya) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

e. Kegiatan : SPU Sosial-Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
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✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club house/Gedung 

Pertemuan umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

4) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

f. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Vihara, Pura, Klenteng 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter  : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan militer 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 
g. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor 

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21meter : 5 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 
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3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali 

pada lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

5. Kelompok Kegiatan Industri 
a. Kegiatan Industri dengan jenis kegiatan Industri (Aneka Industri, Industri 

Mesin dan Logam dasar, Industri Kimia Dasar, Industri Perkapalan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

b. Kegiatan : Gudang 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan militer 
b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 

 

6. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, 
Bank Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, 

water intake, waduk/bozem 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter  : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter  : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan  : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

3) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama; atau 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah. 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 
a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Gas) dan fasilitas penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Syarat : 
a) Sebagai penunjang kawasan militer 

b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 20 (dua puluh) 

meter 

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

e) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan militer 
 

D. Pemanfaatan yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, dan ruang terbuka hijau yaitu kegiatan hutan kota, hutan mangrove, kebun 

binatang, dan bumi perkemahan. 

2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yaitu kegiatan tempat usaha kesehatan dan 
kecantikan dengan jenis kegiatan distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi 

(PBF), kegiatan tempat usaha pemeliharaan atau pengolahan hewan dengan jenis 
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kegiatan rumah potong hewan, kegiatan tempat pelelangan ikan (TPI)/Pusat Pelelangan 

Ikan (PPI), dan kegiatan Central Bisnis/Superblok (Mixed Use). 
3. Kelompok kegiatan sarana pelayanan umum yaitu kegiatan SPU Pendidikan dengan 

jenis kegiatan pondok pesantren, kegiatan SPU transportasi dengan jenis kegiatan dry 
port/terminal peti kemas/depo peti kemas, dan jenis kegiatan fasilitas perkeretaapian, 

kegiatan SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Stadion, Gedung Pusat Olahraga (Sport 
centre), kegiatan SPU Sosial Budaya dengan jenis kegiatan Sanggar Budaya, Pusat 

Kegiatan Keagamaan, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/panti asuhan/rumah 

singgah/penampungan/panti perawatan/ rehabilitasi/rumah sosial, Krematorium, 

kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan balai lelang dan lembaga 
pemasyarakatan. 

4. Semua kelompok kegiatan peruntukan khusus kecuali kegiatan militer dan pertahanan 

keamanan, kegiatan instalasi utilitas dengan jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air 

(IPA), jenis kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jenis kegiatan 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank Sampah, Rumah Kompos, 

jenis kegiatan Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, water intake, 
waduk/bozem, dan jenis kegiatan Pos Pemadam Kebakaran. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 

2. Disediakan Ruang Terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. 

4. Dilengkapi tempat sampah. 
5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 

pengolahan air limbah (sistem off-site). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 

7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 
 

F. Ketentuan Pelaksanaan 

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini.  

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari  :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, 
sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur 

perizinan, dan/atau penghargaan. 

b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 

infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi 
kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus  : 

1. Penataan KH-1 menyesuaikan dengan rencana masterplan masing-masing dengan 

memperhatikan lebar jalan di depannya dan fungsi sekitar serta ketinggian bangunan 
maksimum 

2. Pengembangan KH-1 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di UP V 

Tanjung Perak, UP VII Wonokromo untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan pelestarian bangunan/kawasan cagar budaya 

 
 

II.6.2 Sub Zona Pelabuhan (KH-4) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Transportasi 
1) Jenis Kegiatan : Dry Port/Terminal Peti Kemas/Depo Peti Kemas 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2) Jenis kegiatan : Fasilitas Perkeretaapian 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

b. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan Mushola/Langgar 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 
d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

2. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus  

a. Kegiatan : Kepelabuhanan dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 6 poin 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 60 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
 

b. Kegiatan Instalasi Utilitas  

1. Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan  : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

2.  Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Zona 

Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 
a. Kegiatan Taman Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 
a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan  

b) Dibatasi hanya berupa taman pasif 
 

b. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan 

b) Mendapatkan rekomendasi dari pengelola kawasan 
 

c. Kegiatan : Lapangan Terbuka  

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 
▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan  

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

d. Kegiatan : Makam 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 0,2 poin 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0,1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10 meter 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 5 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan perumahan pada kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

 

2. Kelompok Kegiatan Perumahan 
a. Kegiatan Rumah Tinggal dengan jenis kegiatan antara lain Rumah 

tunggal/Kopel/Deret/Kompleks Perumahan/Rumah Dinas/Rumah Diplomat 

Asing 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter 

✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 80% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 70% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai 

➢ Luas lahan < 200 m2 : 90% 

➢ Luas lahan ≥ 200 m2 : 80% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 

▪ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter :  
✓ Bangunan maksimal 2 lantai : 100% 

✓ Bangunan 3 lantai : 60% 
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b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ KDB 60% : 1,8 poin 

▪ KDB 70% : 1,4 poin 

▪ KDB 80% : 1,6 poin 

▪ KDB 90% : 1,8 poin 

▪ KDB 100% : 2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk KDB 60 - 90% : 10% 

▪ Untuk KDB 100% : 0% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ KDB 60% :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ KDB 70% : 10 meter 

▪ KDB 80% : 10 meter 

▪ KDB 90% : 10 meter 

▪ KDB 100% : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan; dan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan. 
 

b. Kegiatan : Rumah Kos 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

▪ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan. 

 

c. Kegiatan : Kos-kosan/Asrama dengan jenis kegiatan antara lain Kos-kosan, 
Asrama Pelajar, Mess Karyawan  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kegiatan utama 
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b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

d. Kegiatan Rumah Usaha  dengan jenis kegiatan antara lain Praktek dokter 

perorangan/bidan individu, praktek pengobatan alternatif/tradisional, 
apotek/toko obat, salon, butik, toko kelontong/warung, warnet,  jasa boga, 

katering, kantor (kantor advokat, konsultan, notaris, kantor biro perjalanan 

wisata, kantor agen perjalanan wisata, kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor 

Jasa konsultan Pariwisata, Kantor Jasa Pramuwisata, kantor jasa 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran), 

dan sejenisnya. 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin  

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

e. Kegiatan Home Industri  dengan jenis kegiatan antara lain Home industri 
makanan/minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air 

minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, 

home industri sepatu, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola pelabuhan 
 

f. Kegiatan Rumah Susun dengan jenis kegiatan antara lain Rusun Umum/Rusun 

Khusus/Rusun Negara  

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 3 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 
c) Batasan : sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
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− Untuk bangunan sistem blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
 

g. Kegiatan Apartemen/Kondominium dengan jenis kegiatan antara lain 
Flat/Rusun Komersial/Apartemen/Kondominium dan fasilitas penunjangnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan  

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan 
 

− Untuk bangunan sistem blok 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 12 poin 

✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 10 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 70% 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 200 meter 

(mempertimbangkan rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan 
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3. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa 

a. Kegiatan Toko 
1) Jenis Kegiatan : Fotokopi, toko peralatan, toko kelontong, toko makanan, 

studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dan sejenisnya 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

− Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

− Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan. 
 

2) Jenis Kegiatan : Dealer, Showroom, Penjualan Suku Cadang,  dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 

− Bangunan dengan sistem deret : 1 lantai 

− Bangunan dengan sistem tunggal : 3 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 12 (dua belas) meter 
 

b. Kegiatan : Toko Swalayan 

1) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Minimarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan. 
 

2) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Supermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

3) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Department Store) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  
 

4) Jenis Kegiatan : Toko Swalayan (Hypermarket) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
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✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

d) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

c. Kegiatan Kantor dengan jenis kegiatan antara lain Kantor Jasa pengiriman 

ekspedisi, Kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank Cabang Pembantu, 
asuransi, leasing, money changer , bursa saham, kantor swasta pengacara, 

notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor biro perjalanan wisata, kantor 

agen perjalanan wisata, kantor jasa informasi pariwisata, kantor jasa konsultan 

pariwisata, kantor jasa pramuwisata, balai lelang, kantor jasa penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentive, konferensi dan pameran, kantor distributor, 

kantor pemasaran barang eksport dan kantor stasiun transmisi TV/radio, 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan sejenisnya. 

− Untuk Bangunan Sistem Tunggal dan Deret  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 
➢ 3 poin berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 4,8 poin berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 3 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 

➢ 25 meter berlaku untuk bangunan sistem deret 

➢ 40 meter  berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 3 lantai berlaku untuk bangunan sistem tunggal 

➢ 1 lantai berlaku untuk bangunan sistem deret 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

− Untuk Bangunan Sistem Blok  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 70% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
✓ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 100 (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
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▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

d. Kegiatan : Ruko (Rumah Toko)/ Rukan (Rumah Kantor) 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas :  
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

➢ 3 poin, 2 poin berlaku untuk toko/retail sisanya rumah tinggal 

➢ 3 poin berlaku untuk kantor atau rukan sisanya rumah tinggal 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,8 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : - 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai  
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

− Untuk bangunan dalam komplek Ruko/Rukan  

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
➢ 5 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

➢ 5 poin (3 poin berlaku untuk kantor sisanya. rumah tinggal) 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter :  

➢ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

➢ 2 poin berlaku untuk kantor  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

 

e. Kegiatan Tempat Usaha Pendidikan dengan jenis kegiatan antara lain 

Bimbingan Belajar, Kursus, Tempat Pelatihan, Sanggar Seni (tari, lukis), dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter  
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

f. Kegiatan Tempat Usaha Restoran dengan jenis kegiatan antara lain Restoran, 
Rumah Makan, Warung, Depot, Cafe, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

g. Kegiatan : Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan,  

1) Jenis Kegiatan : Tempat Spa, Sauna, Panti Pijet, Refleksi, Salon 
Kecantikan, Klinik Kecantikan  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan,  

▪ Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 
minimal 10 (sepuluh) meter. 

 

2) Jenis Kegiatan : Laboratorium Kesehatan (Komersial) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1,8 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,2 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 20 meter 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

▪ Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 meter 
 

h. Kegiatan Tempat Usaha Workshop dengan jenis kegiatan antara lain Workshop 

(Bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, bengkel las, laundry, usaha cuci 

mobil/motor, bekled kursi, percetakan, digital printing, workshop kerajinan, 
konveksi, workshop furnitur, karoseri kendaraan bermotor, pengolahan barang 

bekas, pengemasan dan pengepakan, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan,  

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

i. Kegiatan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan jenis kegiatan antara 

lain Katering, Jasa Boga, Tempat Usaha/Produksi Makanan dan/atau Minuman, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
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b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 
minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

j. Kegiatan  Tempat Usaha Pemeliharaan atau Pengolahan Hewan dengan jenis 

kegiatan Tempat Usaha Pemeliharaan dan Pengolahan Hewan (antara lain : 

Klinik Hewan/Penitipan Hewan, Pet Shop, Cuci Sarang Burung Wallet, 

Penggilingan Daging, dan sejenisnya) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 15 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  
c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

k. Kegiatan Tempat Usaha Tempat Parkir dengan jenis kegiatan antara lain 

Gedung parkir, lahan parkir, dan sejenisnya  

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter. 
 

l. Kegiatan Tempat Usaha Jasa Transportasi dengan jenis kegiatan antara lain 

Pool taxi, Pool Bus/Truk, Jasa Transportasi Wisata, Persewaan Kendaraan, dan 

sejenisnya 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 4,2 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 35 meter 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter. 
 

m. Kegiatan Tempat Usaha Olahraga dengan jenis kegiatan antara lain Lapangan 
Futsal, Bowling, Kolam/Gelanggang Renang, Lapangan Bulu Tangkis, Tempat 

Fitness dan Gym, Sanggar Senam, Bilyard, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 poin  

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 2,4 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10  meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 25 meter  
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 20 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan  : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan lokal atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter 
 

n. Kegiatan Hotel dengan jenis kegiatan antara lain Hotel/Pondok Wisata/ Villa/ 

Bungalow/Penginapan/Motel/Apartel/Kondotel, dan sejenisnya 

− Untuk bangunan sistem tunggal  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 4,8 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 4,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 40 meter 
✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan  

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
▪ Minimal berada pada jalan kolektor dengan rumija minimal 10 (sepuluh) 

meter 
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− Untuk bangunan sistem blok  

a)  Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 9 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 8 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 30 meter : 200 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 21 s/d < 30 meter : 150 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 100 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter 
 

o. Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dengan 
jenis kegiatan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pelelangan Ikan 

(PPI), Pengasapan dan Pengolahan Ikan, Pasar Ikan, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 10 (sepuluh) meter. 
 

p. Kegiatan Tempat Hiburan dengan jenis kegiatan antara lain Pub, Bar, Klub 

Malam, Karaoke Keluarga, Karaoke Dewasa, Rumah Musik, Diskotik, Bioskop, 

dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter  : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥  16 meter : 25 meter 
▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 15 meter 
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c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

b) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 12 (dua belas) meter 
 

q. Kegiatan : Tempat Wisata dan Fasilitas Penunjangnya 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Indoor)  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

▪ Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 

 
2) Jenis Kegiatan : Tempat Usaha Wisata dan Penunjangnya (Outdoor)  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 20%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan :10 % 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan,  

▪ minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 
 

r. Kegiatan  : Komplek Ruko/Rukan 

- Jenis Kegiatan Rumah Tinggal dan Toko, antara lain : fotokopi,  toko 

peralatan, toko makanan, studio foto, galeri, toko fashion, apotek, dealer, 
showroom, penjualan suku cadang, dan sejenisnya 

- Jenis Kegiatan Rumah Tinggal dan Kantor, antara lain : Kantor jasa 

pengiriman ekspedisi, kantor swasta pelayanan umum antara lain Bank 

Cabang Pembantu, asuransi, leasing, money changer , bursa saham, kantor 

swasta pengacara, notaris, akuntan, konsultan, kontraktor, travel agen, 
kantor Jasa informasi Pariwisata, Kantor Jasa konsultan Pariwisata, Kantor 

Jasa Pramuwisata, dan sejenisnya. 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  
➢ 3 poin (2 berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 
minimal 12 (dua belas) meter 

 

s. Kegiatan : Komplek Tempat Usaha 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter :  

✓ 3 poin (2 poin berlaku untuk toko/retail, sisanya rumah tinggal) 
c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija  

minimal 12 (dua belas) meter 
 

t. Kegiatan Sentra Makanan dengan jenis kegiatan antara lain Sentra PKL 

Makanan/ Pusat Jajanan/ Food court/ Pujasera, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

c)   KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan,  
c) Minimal berada pada jalan lokal  

 

u. Kegiatan : Sentra PKL 
1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 
c)   KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  
c) Minimal berada pada jalan lokal  

 

v. Kegiatan : Pasar Rakyat (Lingkungan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 
c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d)  KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

w. Kegiatan : Pasar Rakyat (Kawasan) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6  s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan lokal 
 

x. Jenis Kegiatan : Pasar Rakyat (Khusus) 

1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60%  
b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 15 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  

c) Minimal berada pada jalan lokal 
 

y. Kegiatan Pasar Rakyat (Induk) dengan jenis kegiatan antara lain Pasar 

Induk/Pasar Grosir/Tempat Perkulakan 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 
2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 

rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

b) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 
 

z. Kegiatan Tempat Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

dengan jenis kegiatan antara lain Gedung Pertemuan, Convention, Tempat 
Pameran, Gedung Pertunjukan, Galeri Seni, dan sejenisnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 
▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter  : 65%  

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan 
rekom KKOP) 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  
c) Minimal berada pada jalan kolektor atau ruas jalan eksisting dengan rumija 

minimal 16 (enam belas) meter 

 

4. Kelompok Kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

a. Kegiatan : SPU Pendidikan 
1) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain  : 

Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ), 

Daycare, Childcare  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
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b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter  : 25 meter  
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

3) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) meter 
 

4) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas 
(SMA) atau sederajat 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1 poin 
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▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) meter 
 

5) Jenis Kegiatan : Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Politeknik, Akademi, dan lainnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 
KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 
▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) 

meter 
 

6) Jenis Kegiatan : Komplek Pendidikan (dalam satu lahan/bangunan terdapat 

beberapa level pendidikan yang jenjangnya berdekatan) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
▪ Ketentuan minimal mengikuti jenjang pendidikan tertinggi dalam komplek 

tersebut 
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7) Jenis Kegiatan : Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga 

Pendidikan Non Gelar 
a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 40 meter : 3 lantai  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai  
c) Batasan : 

▪ Sebagai kelengkapan perumahan di kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Berada pada ruas jalan eksisting dengan rumija minimal 10 (sepuluh) meter 
 

8) Jenis Kegiatan : Laboratorium Penelitian 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Berada pada ruas jalaan eksisting dengan rumija minimal 6 (enam) meter 
 

9) Jenis Kegiatan : Perpustakaan 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan; 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
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b. Kegiatan : SPU Transportasi 

1) Jenis Kegiatan : Terminal 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 65%  
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang fungsi kegiatan utama 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 
 

2) Jenis Kegiatan : Stasiun 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan  :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

3) Jenis Kegiatan : Gedung Parkir/ Tempat Parkir/Park & Ride 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 70%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 7 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

 

c. Kegiatan : SPU Kesehatan 

1) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 
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✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

2) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Khusus, antara lain : Rumah Sakit Bersalin/ 

Rumah Sakit Ibu dan Anak/ Rumah Sakit Jiwa, dan Sejenisnya 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 6 poin  

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 3,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom 

KKOP) 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 35 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 3 lantai 

c) Batasan : 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

3) Jenis Kegiatan : Klinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA), Poliklinik, Prakter Dokter Bersama 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 2,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

▪ Dilengkapi kajian / rekomendasi khusus dari instansi terkait 

▪ Minimal berada pada jalan lokal 
 

4) Jenis Kegiatan : Puskesmas  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin  

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 
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▪ Jumlah lantai Basement maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 
c) Batasan :  

▪ Sebagai penunjang kawasan; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah  
 

5) Jenis Kegiatan : Rumah Sakit Hewan 

a) Intensitas 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin  

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

b) Tata Bangunan 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII  

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai  

c) Batasan : 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan, kecuali pada 

lahan aset milik Pemerintah Daerah 

▪ Dilengkapi kajian/rekomendasi khusus dari instansi terkait 
 

d. Kegiatan  SPU Olahraga dengan jenis kegiatan Fasilitas Umum Olahraga 

− Untuk Gedung Olahraga (Gelanggang Renang, Pusat Kebugaran Jasmani, 

dan sejenisnya) 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan yang diizinkan : 15 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

− Untuk Lapangan Olahraga (Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan 

Futsal, Lapangan Bulutangkis, Lapangan Voli, Lapangan Squash, dan 
sejenisnya) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 30%  

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 0,9 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 20% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

 

e. Kegiatan : SPU Sosial - Budaya 

1) Jenis Kegiatan : Balai Budaya dan Kesenian 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
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▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan :  

▪ Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan; atau 

▪ Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah 
 

2) Jenis Kegiatan : Museum 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 3 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

3) Jenis Kegiatan : Balai Pertemuan/Serbaguna/Club house/Gedung 

Pertemuan Umum 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 10 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
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4) Jenis Kegiatan : Balai RT/RW/Pos Kamling 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 6 meter : 50% 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 80% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 6 meter : 1,6 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 15 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan perumahan di kawasan pelabuhan, 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan  
 

f. Kegiatan SPU Peribadatan dengan jenis kegiatan antara lain Masjid, Gereja, 

Vihara, Pura, Klenteng 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50%  

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 80% 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 100% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 21 meter : 1 poin 

✓ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 10 meter : 1,6 poin 
✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 2 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65%  

▪ KDH minimal yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan > 3 meter : 10% 

✓ Untuk lebar jalan ≤ 3 meter : 0% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 25 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 15 meter 
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 2 lantai 

✓ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 meter : 1 lantai 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang bagi kegiatan utama 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

g. Kegiatan SPU Pemerintahan dengan jenis kegiatan antara lain Kantor 
Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), Kantor Polisi 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 5 poin 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,5 poin 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 1,5 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪   Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 50 meter (mempertimbangkan rekom KKOP) 
▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan > 3 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan  ≥ 40 meter : 3 lantai 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 40 meter : 1 lantai 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

5. Kelompok Kegiatan Industri 

a. Kegiatan Industri dengan jenis kegiatan Industri (Aneka Industri, Industri 
Mesin dan Logam dasar, Industri Kimia Dasar, Industri Perkapalan) 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 
d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

b. Kegiatan : Gudang 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,8 poin 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 21 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan :  
▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

6. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan dengan jenis kegiatan 
antara lain Militer dan Fasilitas Pertahanan Keamanan Serta Penunjangnya 

1) Intensitas : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 3 poin 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 2,4 poin 
▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16  meter : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d) KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata Bangunan :                                                                                                                         

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :  

▪ Untuk lebar jalan ≥ 21 meter : 25 meter 

▪ Untuk lebar jalan 16 s/d < 21 meter : 20 meter 
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▪ Untuk lebar jalan 6 s/d < 16 meter : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 
3) Batasan : 

a) Sebagai penunjang bagi kegiatan utama 

b) Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

b. Kegiatan : Instalasi Utilitas 

1) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 

Sampah, Rumah Kompos  

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 
ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

2) Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, water 
intake, waduk/bozem 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter  : 0,6 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter  : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter  : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 

▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 
▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola pelabuhan 

 

3) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

c) Batasan : 
▪ Sebagai penunjang kegiatan utama 

▪ Mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 

1. Kelompok Kegiatan Perdagangan dan Jasa  

a. Kegiatan Jasa Pengisian Bahan Bakar dengan jenis kegiatan antara lain SPBU 

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Gas) dan fasilitas penunjangnya  

1) Intensitas  : 

a) KDB maksimum yang diizinkan : 50%  

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 65% 
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d) KDH minimal yang diizinkan : 20 % 

2) Tata Bangunan  : 
a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 1 lantai 

3) Syarat  : 

a) Sebagai penunjang kawasan pelabuhan 
b) Minimal berada pada jalan kolektor dengan ruas jalan eksisting minimal 20 

(dua puluh) meter  

c) Memiliki izin lingkungan 

d) Memiliki jarak aman tertentu dengan kegiatan lain 

e) mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 
 

2. Kelompok Kegiatan Industri  

a. Kegiatan Industri dengan jenis kegiatan antara lain SPPBE (Stasiun 

Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Pengisian Oksigen 
1) Intensitas :  

a) KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 1,8 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk Lebar jalan ≥ 10 meter : 65 % 
d) KDH minimal yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 16 meter : 20% 

▪ Untuk lebar jalan 10 s/d < 16 : 10% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan :15 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

▪ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

3) Syarat : 

a) Memerlukan kajian khusus sesuai dengan syarat dari instansi terkait 

b) Tidak berdampak lingkungan yang besar dan membuat resiko kebakaran 
c) mendapat persetujuan pihak pengelola kawasan pelabuhan 

 

D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X) 

1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 
perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau, kecuali kegiatan taman lingkungan, 

taman kota (tematik), lapangan terbuka, dan makam. 

2. Kelompok kegiatan perdagangan dan jasa  yaitu kegiatan tempat usaha kesehatan 

dan kecantikan dengan jenis kegiatan distributor kesehatan/ PBF, kegiatan tempat 

usaha pemeliharaan atau pengolahan hewan dengan jenis kegiatan rumah potong 
hewan, kegiatan pusat perbelanjaan/mall dan kegiatan central bisnis/ superblok 

(Mixed Use). 

3. Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)  yaitu kegiatan SPU Pendidikan 

dengan jenis kegiatan pondok pesantren, kegiatan SPU Olahraga dengan jenis 

kegiatan stadion dan gedung pusat olahraga (sport centre), kegiatan SPU sosial 

budaya dengan jenis jenis kegiatan sanggar budaya, jenis kegiatan pusat kegiatan 

keagamaan (islamic center/asrama haji, seminari, dan sejenisnya), jenis kegiatan 
fasilitas tunawisma/panti asuhan/rumah singgah/penampungan/panti 

perawatan/rehabilitasi/rumah sosial, dan jenis kegiatan krematorium (jasa penitipan 

jenazah, persemayaman, dan pembakaran), dan kegiatan SPU pemerintahan dengan  

jenis kegiatan balai lelang dan lembaga pemasyarakatan.  

4. Kelompok kegiatan peruntukan khusus yaitu kegiatan Instalasi utilitas dengan jenis 

kegiatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), jenis kegiatan Depo/Incinerator, 
jenis kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lokasi Pembuangan Akhir (LPA), dan 

jenis kegiatan Gardu Induk. 

 

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. 
2. Disediakan Ruang Terbuka hijau. 

3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih yang dilayani oleh lembaga 

penyedia infrastruktur daerah atau jika di kawasan pelabuhan dapat menggunakan 

teknologi RO (Revers Osmosis) 
4. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik). 

5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 
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pengolahan air limbah (sistem off-site). 

6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 
7. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan 

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling. 
 

F. Ketentuan pelaksanaan 
1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan 

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap mengikuti 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini. 

2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :  

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan 
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat 

berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun 

saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau 

penghargaan. 

c. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 

infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan, kewajiban memberi 

kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL. 
 

G. Materi Pilihan 

Ketentuan Khusus : 

1. Penataan KH-4 menyesuaikan dengan rencana masterplan masing-masing dengan 
memperhatikan lebar jalan di depannya dan fungsi sekitar serta ketinggian bangunan 

maksimum 

2. Pengembangan KH-4 yang termasuk dalam bangunan/kawasan cagar budaya di UP V 

Tanjung Perak untuk tampilan dan bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan 

pelestarian bangunan/kawasan cagar budaya 

 
 

II.6.3 Sub Zona Instalasi Utilitas (KH-5) 

A. Pemanfataan yang Diizinkan (I) 

1. Kelompok Kegiatan Peruntukan Khusus 

a. Kegiatan Instalasi Utilitas 
1) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 
▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

2) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
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▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

3) Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

4) Jenis Kegiatan : Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Bank 

Sampah, Rumah Kompos 

a) Intensitas :  

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

5) Jenis Kegiatan : Depo/Incinerator  

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 50% 
▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 
b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

6) Jenis Kegiatan : Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) /Lokasi Pembuangan Akhir 

(LPA) 

a) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,5 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 
▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 50 meter 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
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7)  Jenis Kegiatan : Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, water  

intake, waduk/bozem 
a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 60% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 0,6 poin 
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 
✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 10 meter 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 5 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 
 

8) Jenis Kegiatan : Pos Pemadam Kebakaran 

a) Intensitas : 

▪ KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan : 1 poin  
▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

b) Tata Bangunan : 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter  
▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  

 

9) Jenis Kegiatan : Gardu Induk 

1) Intensitas : 
▪ KDB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 60% 

✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 50% 

▪ KLB maksimum yang diizinkan :  

✓ Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1,2 poin 
✓ Untuk lebar jalan < 10 meter : 1 poin 

▪ KTB maksimum yang diizinkan : - 

▪ KDH minimal yang diizinkan : 10% 

2) Tata bangunan 

▪ GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 

GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  
▪ Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

▪ Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : -  
 

B. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) 

1. Kelompok Kegiatan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Perlindungan 

Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau 

a. Kegiatan : Taman Kota (Tematik) 

1) Intensitas : 
a) KDB maksimum yang diizinkan : 10% dan merupakan bangunan penunjang 

b) KLB maksimum yang diizinkan : 0,2 poin 

c) KTB maksimum yang diizinkan : - 

d) KDH minimal yang diizinkan : 80% 

2) Tata Bangunan : 

a) GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII ketentuan 
GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan  

b) Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 10 meter 

c) Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : - 

3) Batasan : 

a) Dibatasi sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan 

b) Mendapatkan rekomendasi dari pengelola kawasan 
 

C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) 
Tidak terdapat kelompok kegiatan yang  termasuk dalam pemanfataan bersyarat tertentu 

(B) 
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D. Pemanfataan Yang Tidak Diizinkan (X)
1. Semua kelompok kegiatan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,

perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau, kecuali kegiatan taman kota

(tematik).

2. Semua kelompok kegiatan perumahan

3. Semua kelompok kegiatan perdagangan dan jasa
4. Semua Kelompok kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU)

5. Semua kelompok kegiatan industri

6. Kelompok kegiatan peruntukan khusus, berupa kegiatan militer dan fasilitas

pertahanan kemanan, serta kegiatan kepelabuhanan dan fasilitas penunjangnya

E. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

2. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih

3. Dilengkapi tempat sampah.
4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan

pengolahan air limbah (sistem off-site).

5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

6. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan

dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling.

F. Ketentuan pelaksanaan

1. Ketentuan variansi pemanfaatan  ruang merupakan ketentuan yang memberikan

kelonggaran untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  tertentu  dengan tetap

mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam

peraturan ini.
2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, yang terdiri dari :

a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi

masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan,

sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur

perizinan, dan/atau penghargaan.
b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi

masyarakat, dapat berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan

penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam pemberian perizinan,

kewajiban memberi kompensasi, imbalan; dan/atau kontribusi terhadap
pembangunan daerah

3. Ketentuan pelaksanaan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota atau dapat diwujudkan dalam penyusunan RTBL.

G. Materi Pilihan
Ketentuan Khusus :

Pada sub zona KH-5, TPA pada UP XII Sambikerep dapat dikembangkan sebagai wisata

dan penelitian, pembangkit energi serta proses pembelajaran dan pengolahan 3R.

ttd
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	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Ayat (5)
	Peninjauan kembali RDTR berlandasakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
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	Yang dimaksud “prasarana pejalan kaki” adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
	a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
	b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
	c. ketersediaan penyeberangan;
	d. ketersediaan jalur hijau;
	e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
	f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.
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	Cukup jelas.
	Huruf c
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	Cukup jelas.
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	Cukup jelas.
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	Cukup jelas.
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	sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuat...
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	1. fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (Tempat Penitipan Anak, Playgroup, PAUD, TK, TPQ);
	2. fasilitas Pendidikan Setingkat SD (Sekolah Dasar) atau sederajat;
	3. fasilitas Pendidikan Setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat;
	4. fasilitas Pendidikan Setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat;
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	6. Pesantren; dan
	7. Lab Penelitian, Perpustakaan.
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	Disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan  pajak  dan  retribusi  yang  tinggi,  pengenaan  denda,  pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.
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	Huruf c
	Cukup jelas
	Pasal 326
	Pasal 327



	1_LAMPIRAN I_ UP 1 RUNGKUT
	2_LAMPIRAN II_ UP II KERTAJAYA
	3_LAMPIRAN III_ UP III TAMBAK WEDI
	4_LAMPIRAN IV_UP IV DHARMAHUSADA
	5_LAMPIRAN V_UP V TANJUNG PERAK
	6_LAMPIRAN VI_ UP VI TUNJUNGAN
	7_LAMPIRAN VII_ UP VII WONOKROMO
	8_LAMPIRAN VIII_UP VIII DUKUH PAKIS
	9_LAMPIRAN IX_UP IX A.YANI
	10_LAMPIRAN X_UP X UP WIYUNG
	11_LAMPIRAN XI_UP XI TAMBAK OSO WILANGON
	12_LAMPIRAN XII_UP XII SAMBIKEREP
	13_LAMPIRAN XIII DEFINISI KEGIATAN DAN JENIS KEGIATAN
	14_LAMPIRAN XIV KETENTUAN TEKNIS
	15 LAMPIRAN XV_ITBX
	16_LAMPIRAN XVI_INTENSITAS
	17 LAMPIRAN XVII GSB MIN DAN KETENTUAN JARAK BEBAS
	18 LAMPIRAN XVIII KETENTUAN TAMPILAN BANGUNAN
	19 LAMPIRAN XIX KETENTUAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
	20_Lokasi TDR
	21_A LAMPIRAN XXI KETINGGIAN MAKSIMUM
	21_B LAMPIRAN XXI KETINGGIAN MAKSIMUM
	22 LAMPIRAN XXII BANGUNAN DAN ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA
	23 LAMPIRAN XXIII KHUSUS RAWAN BENCANA
	24 LAMPIRAN XXIV KEGIATAN PARIWISATA
	1. Zona Lindung dan Zona Budidaya R
	2. Zona K dan KT
	3. Zona SPU_PART 1
	3. Zona SPU_PART 2
	4. Zona I4 dan KH



